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Dette året har vært litt annerledes, med mange ting som har blitt avlyst. Men en del har vi fått til.
Styremøter
Det er avholdt 6 styremøter, pluss et «turstyremøte»
Medlemstall. Laget har nå 80 medlemmer, en nedgang på 3 fra i fjor.
AKTIVITETER I ARBEIDSÅRET:
Årsmøte 2019
Årsmøtet ble holdt den 24 . oktober på Folvell, 18 medlemmer deltok.
Temamøte 12.11 Denne kvelden var vi så heldig å få Hans Arild Grøndahl til å komme og snakke om
Nyr. Det er en ferskost, med mange bruksområder. Han fortalte om hvordan han og familien har
jobbet for å komme inn på markedet med et nytt produkt. Han hadde også med seg flere
spennende smaksprøver på både salater og kaker.
Julemøte 10.12
Lagets tradisjonelle julemøte med god mat, sang og hyggelig prat ble holdt på Haga samfunnshus.
25 damer stilte, med medbrakt mat, kaker og gevinster.
7.2.2020 Vi startet også i år med vinsmaking, denne gangen på Haga. Roar Nordberg fra Eidsvoll
importerer vin fra diverse vinhus i Italia. Han informerte om vinhusene, og hadde med smaksprøver
på hele 12 viner til forskjellig pris og alder. Bygdekvinnelaget hadde tilberedt både ost og spekemat.
En vellykket kveld med 28 damer!
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Temamøte 4.3 var viet innsamling av penger til «krafttak mot kreft». Konditor og influenser Elin
Vatnar Nilsen fra Krem.no kom og snakket om veien fra hjemmebakeriet på Jessheim, til blogger og
de 3 bakebøkene sine. Hun kom også med noen baketips. Styret hadde bakt forskjellige kaker etter
hennes oppskrifter, så det ble et skikkelig kakegilde for 37 tilhørere. 4000kr ble sendt til
kreftforeningen.
16.4 Spontantur til Rånåsfoss for å plukke hvitveis. Etter en lang tid uten noen fellesaktiviteter var
det godt å lufte seg litt for de få som turte å gå ut.
Sommeravslutningen ble kombinert med et temamøte om spiselige ville vekster 16.6. Vi gikk i
området rundt Auli kirke og fant forskjellig «ugress». Tilbake hos Ane hadde Eva litt informasjon om
ville vekster. Styret (mest Ane og Eva) hadde forberedt mange retter som ble servert på
uteserveringen hos Ane. Det var skvallerkålpesto, foccacia, brenneslepai, brenneslepasta,
pannestekt geitrams med syltede granskudd og diverse safter for å nevne noen. Etterpå var det
selvfølgelig kaker og kaffe. Dessverre ble vi bare 12 stykker. Det var meldt regn, og covid 19 får ta
skylden.
Temamøte 24.8 Bruk av sensommerblomster fra hagen. Det var tydelig at nå hadde folk behov for
å treffes, og gjøre noe hyggelig. Hele 17 damer møtte opp i garasjen på Rustad for å lære og lage
egne dekorasjoner under kyndig veiledning av Torill Fallet. Det ble noen fantastisk flotte oppsatser
og buketter.
Som en del av Friluftslivets uke arrangerte vi Sopptur den 5. september. 8 damer var med på
arrangementet med oppstart ved Auli kirke. Ikke så mye sopp, det har nok vært for lite regn. Noen
valgte å gå seg en tur, andre koste seg rundt bålet. Ane serverte soppsuppe, som vanlig smakte den
nydelig. Stekte epler til kaffen. Fin utedag i fint vær!

KURSVIRKSOMHET:
Tradisjonsmat på Framtun skole.
Lammerull 14. november med Anne Kristine Moen
Sylte av ribbe 20. november med Yngvild Wennevold
Takkebakst 7.desember, det ble hold i Gartnerbua på Gamle Hvam med Ane Aa. Grøndahl og
Yngvild Wennevold
Tovekurs 2. desember på Framtun, kursholder Sissel Bærøy. Det ble laget nisser og «gnomer»
Yogakurs 7., 14. og 21. januar hjemme hos Gina Kverneng
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ANDRE AKTIVITER:
Partnerskapsavtale med Nes kommune v/Frivillighetssentralen «kvinner møter kvinner»
I år har vi delt ansvaret for kvinnekafeen med Nes Bygdekvinnelag med 1 gang per måned hver.
Kafeen har vært på Årnes Gamle skole.
19. november: Småkaker
17. desember: Juleverksted med gløgg og grøt
28. januar: Gjærdeig
25. februar: Spillkveld
Det har ikke vært så mange som har møtt opp på disse kveldene. I mars stengte alt pga corona, og
siden har det ikke vært noe.
Julegrøt: 20. desember serverte Bente, Anna og Eva julegrøt på Framtun skole. En fin tradisjon, som
blir satt pris på både av elever og lærere.
Kultur og idrettsgalla 10. januar
Vi var nominert, men ble slått av Kulturminne bøndene. Eva, Ane, Marit, Anna og Åse deltok på
gallaen i Kulturhuset.
Sonestyremøter
16. november 2019 i Oslo. Ane, Bente og Eva deltok
Sonemøte
17.september 2020 i Nittedal. Tema Kvinner og demens.
Årsmøte i Akershus BK den 14. mai ble digitalt, Bente, Ane, Yngvild og Eva deltok. Ikke alle var like
drevne på digitale møter, men det viktigste ble vedtatt.
På telefon-årsmøte til Nes Kulturråd 17. juni deltok Eva Øvren
Representasjon
Ane og Åse deltok på 8.mars markering på Sundby gård. De lagde byggrynsalat som de delte ut
smaksprøver på.
Ane deltok på Nes BU s årsmøte i august.
VOFO voksenopplæringsforbundet hadde medlemsseminar 11. og 12. september på Soria Moria
hotell i Oslo med tema Kunnskap og kompetanse i alle ledd. Eva og Ane deltok, Ane sågar som
foreleser. «Sånn gjør vi det hos oss. Gode eksempler» Det ble veldig vellykket.
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Smittevernsfrakker
Nes sykehjem ba om hjelp til å sy smittevernsfrakker. Så langt vi vet har 1 medlem sydd 3 frakker.
17. september hadde Kulturminnebøndene kveldseminar på kulturfjøset Huser i samarbeid med
blant annet bygdekvinnelaget. Tema var «En ustrøken skatt», hvorfor og hvordan ta vare på gamle
tekstiler.
Høsttakkefest i Auli kirker den 4. oktober 2020. Eva, Ada og Bente stilte. I år ble det bare pynting,
ikke kirkekaffe.
Lesesirkelen har hatt jevnlige møter, med en liten coronapause fra mars til juni. Deltakerne blir
enige om hvilke bøker de vil lese og samtaler om bøker og forfattere. Det er pr i dag 6 damer som
deltar fast.
Verdens matvaredag er 16.oktober. I år er tema bruk av lam og «bruk av hele dyret». Meningen
var at vi skulle stå ved Kiwi Auli og dele ut smaksprøver på lammegryte, men NBK ønsket ikke at vi
sto ved butikk grunnet smittefare. Alternative opplegg ble ønsket.
Andre aktiviteter vi har avlyst /utsatt er Tur til Oslo, Planteauksjon, Årnesdagene, Skolehage på
Fjellfoten og Matfestivalen Brød og sirkus.
Bevilgninger: Søknad om kr 2000 fra BU er innvilget. (De mistet inntektene sine pga corona.)
Kreftforeningen fikk kr 4000. «Rosa sløyfe» fikk også 500 kr.
Styret vil til slutt takke alle som har deltatt, holdt kurs/foredrag eller på annen måte bidratt til at
laget kan holde på med så pass mange aktiviteter som vi gjør.
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