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Kjære bygdekvinner i Oppland distrikt
Evne til å inspirere, motivere, komme med kursideer og ideer til arbeidsformer, oppfordre til
positivitet, kreativitet og nytenkning er en gave å ha i denne rare og litt tunge tiden vi er inne i.
Heldigvis viser både oppsummeringen fra lokallagene, de enkelte lags facebooksider, distriktslagets
adventskalender og aktivitet for øvrig i sosiale medier at mange har denne evnen.
Det er også forståelig at noen ligger litt i ”dvale”. Smittepresset varierer i hele distriktet, og flere lag
har mange medlemmer i risikogrupper og velger derfor å avstå fra aktivitet for å beskytte seg og sine.
Selv har jeg vært nokså langt nede i en lengre periode i høst. Det ble nokså meningsløst det meste
når planer måtte omkastes, arrangementer flyttes og til sist avlyses, og det hele ble litt ”tomt. Da
synes jeg det ble problematisk å skulle være motivator når egen motivasjon ble helt borte… Heldigvis
er formen stigende ☺
Her i Oppland har vi jevnt over et stort og godt tilgjengelig og tilrettelagt uterom. Vi har mulighet for
å finne frem igjen ”4 årstider – 4 turer”, ”Ville vekster” og ”Hekta på røtter” og kjøre opp aktivitet
utendørs. Gjentakelse for noen, nytt for andre, nytte og glede for andre. Selv om prosjektperiodene
er avsluttet er materiellet tilgjengelig, og mindre trefftid innendørs kan gjøres om til mer trefftid
utendørs. Møter kan foregå ute, gående på tur, rundt ei bålpanne, på fugletittetur, over ei såfure, i
en lesesirkel eller ved hjelp av Messenger om man ikke kan møtes i et stort nok lokale. Noen lag må
arrangere flere møter over samme tema, men da kan flere delta. OBK har nå kjøpt en Zoom-lisens
som kan lånes ut om dere ønsker å samle flere foran skjermen. Der er det plass til 100 ☺
Denne årsmeldingen er fri for reklame. I stedet har vi plukket frem bilder av bygdekvinneaktivitet,
attraksjoner og severdigheter i hele distriktet. I denne tiden ble det vanskelig å be om sponsing –
derfor dette fotoalbum.
Årsmøte 2021; et kapittel lukkes for meg. Jeg takker ydmykt for tilliten og samarbeidet, både i styret
og med dere gode damer ute i vårt store distrikt.
Lykke til videre!
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OPPLAND BYGDEKVINNELAG ble stiftet 18. mars i 1937.
Da hadde det vært lokallag i arbeid siden 1923 da det første lokallaget i Oppland, Lunner
Bondekvinnelag ble stiftet. Før 1930 var det lokallag i Brandbu, Ulnes, Ø. Toten, Fåvang og Brekkom,
Lesja, Dovre, Skeivoll og Follebu.Stadig flere lag ble stiftet og behovet for et bindeledd på fylkesnivå
meldte seg. Det møtte 24 utsendinger fra 14 lag på stiftelsesmøtet. I dag har vi 31 lag i aktivitet og
849 medlemmer. Oppland Bygdekvinnelag er tilsluttet Norges Bygdekvinnelag.
NORGES BYGDEKVINNELAG er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og
bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen
kulturarv. Organisasjonen har 11.229 medlemmer fordelt på lokallag over hele landet.
ÆRESMEDLEMMER.
Oddbjørg Blakar, Lom, 1997
Ruth Marie Røn, Røn, 2012

STYRET
Styret i Oppland Bygdekvinnelag har i 2019 bestått av:
Verv

Navn

Adresse

Telefonnr

E-post

Leder

Marit Tordhol

2666 Lora

991 63 420

Marit.tordhol@hvsks.no

Styremedlem

Gudrun Hage Høvren

2636 Øyer

977 31 097

g.hoevre@gmail.com

Styremedlem

Borgny S. Sletten

2640 Vinstra

905 68 205

lysaakergaard@gmail.com

Styremedlem

Vigdis Amlien-

2819 Gjøvik

970 29 622

vigdisak@online.no

2750 Gran

976 06 079

marthegul@gmail.no

Kristiansen
Styremedlem

Mari Marthe Graff
Ulsrud

Styremedlem

Anne Grete Moen

2910 Aurdal

970 90 062

annegretemoen@gmail.com

Fra OB

Bjørnhild Kihle

2848 Skreia

480 38 536

jewikih@online.no

Fra OBU

Kristine Grimstad

2825 Gjøvik

917 20 291

Kristinegv_94@hotmail.com

2636 Øyer

476 25 629

a-stub@hotmail.com

Veseth
1. vara

Astrid Stubrud
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ÅRSMØTET 2020 BLE AVHOLDE 4. MAI SOM TELEFONMØTE.
Leders tale
Hovedpunktene i Marit Tordhol sin tale:
Styreleders arbeid / styrets arbeid
Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Helse og folkehelsebegrep
Aktivitet
Samarbeidsorganisasjoner
Matsvinn
Lag legges ned og andre jubilerer
Økonomisk støtte

Følgende arbeidsplan ble godkjent på årsmøtet:
Kommunikasjon
OBK oppfordrer lokallagene til å samarbeide med andre lag.
OBK skal bruke media aktivt for å synliggjøre og markedsføre aktivitet.
OBK skal bruke Facebook, hjemmeside og Instagram aktivt, som en inspirator for medlemmer og
andre.
Organisasjon
OBK skal bruke NBK sitt nye strategidokument aktivt i sitt arbeid; inkludert å være en tøff og bevist
forbrukerorganisasjon.
OBK oppfordrer lokallagene til å verve flere medlemmer.
OBK oppfordrer til kurs/studiearbeid med fokus på organisasjonsskolen og trivselstiltak.
OBK skal fortsette samarbeidet med andre tilhørende organisasjoner.
OBK skal invitere til ledersamling/regionmøter for lokallagene.
Regionkontaktene innkaller sin region til møte en gang i året.
OBK skal jobbe med lokallaga for å forankre ny regionstruktur i hele fylket.
Klima, miljø og folkehelse
OBK vil fokusere på miljøet og oppfordre til å tenke globalt og handle lokalt.
OBK vil ha fokus retta mot bruk- og kast mentalitet, spesielt av mat og plast
OBK oppfordrer til bruk av norske råvarer.
OBK skal være en inspirator for god norsk mat i skole og institusjon.
OBK skal fokusere på folkehelse, sosialt, psykisk og fysisk.
Kultur
OBK oppfordrer lokallagene til å fortsatt gjennomføre gode tradisjonsmatkurs i sine lokalmiljøer.
Dette er spesielt viktig da NBK er akkreditert i UNESCO.
OBK oppfordrer lokallagene til å følge kursopplegget til «Organisasjonsskolen» når de ser behov for
det.
OBK ønsker å videreføre råvareaksjonen med BYGG også i 2020
OBK ønsker at lokallagene skal være en møteplass for aktive kvinner og at møter og arrangementer
er åpne for alle.
OBK oppfordrer medlemmene til å fortsette å sende inn oppskrifter med gode matbilder til
norsktradisjonsmat.no
OBK ønsker at boka” Barndomsminne frå Oppland” markedsføres og selges.
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OPPLAND BYGDEKVINNELAGS POSITIVPRIS
Årets positivpris gikk til Inger Johanne Vasaasen fra Biri Bygdekvinnelag.
Inger Johanne Vasaasen var leder av Biri Bygdekvinnelag i tiden 2012 -19. Før det var hun kasserer i
to år. Hun hadde, ifølge henne selv, ikke tro på at hun kunne være leder, men har vokst med
oppgavene, stadig utviklet seg og klart denne rollen med glans!
Hun har i stor grad bidratt til at laget er et sted vi medlemmer liker å være og gjerne møter opp. Hun
er inkluderende og ser oss, slik at vi føler oss velkommen. Hun har ledet aktiviteter som mange liker å
være med på, både på ski og sykkel og stått i bresjen for ulike kurs, blant annet i tradisjonskost, som
lefsebaking og pølselaging med Bodil Nordjorde, som vi hadde i 2019. Hun er også svært gjestfri og
huset både foredragsholder og har ordinære styremøter og medlemsmøter hjemme hos seg selv.
Hun er alltid åpen for nye innspill, støtter og deltar aktivt i dugnader, som eks. luking av
Kjempespringfrø og rundvask til inntekt for nytt orgel i Biri, for å nevne noe.
Hun er flink å legge ut informasjon og bilder på sosiale media, slik at det er lett å følge med både for
medlemmer og andre på det som skjer i laget.
Hun har vært en stor inspirator på en likandes måte og har klart det kunststykket å få oss til å være
med på det som skjer, uten å mase. I tillegg har hun selv bidratt og gjort en kjempestor innsats, eks.
ved Biridagen, Kreftaksjonen, på ulike kurs, både i diverse matlaging og ved skiteknikk, aktiviteter på
skolene, måneskinnsturer, sykkelturer, medlemsmøter, styremøter, blomsterarrangement i Biri
sentrum og julemesser. Hun har også deltatt på møter i regional og fylkesregi av Norges
Bygdekvinnelag.
Inger Johanne Vasaasen ser hva som må gjøres, er aldri vanskelig å spørre til råds eller be og er et
typisk «ja-menneske». Hun er både sprek og lettvint, svært ansvarsfull, ryddig, har oversikt, er sosial,
omsorgsfull, tålmodig og hjelper alle når det trengs. Hun har også vært til uvurderlig hjelp for det nye
styret i BBK med råd og dåd og spør aktivt om det er noe vi trenger hjelp til – og det har vi trengt!
Hun er fremdeles aktivt med i Biri Bygdekvinnelag.
Vennlig hilsen for styret i Biri Bygdekvinnelag

Årets lokallag
Årets lokallag er et typisk «i bygda – for bygda» lag. Det er ikke av det største laga, men det har et
stabilt gjennomsnitts medlemstall. Laget sine medlemmer arbeider jevnt og trutt i samarbeid med
både de eldste og de yngre i bygda si, og de er involvert på et eller anna vis i det meste som skjer der
folk møtes.
De har en relativt høy snittalder, men står på med glede. De største gleda en kan ha er å gjøre andre
glad, men vel stå som et lagsmotto i dette laget.
Skal der være noe arrangement, jubileum, møte eller anna som skal ha servering er saken klar;
bygdekvinnelaget blir spurt og vipps, så står 4-5 damer klar med gryter og fat.
De holder kurs og temamøter, bidrar i konfirmantbryllup, i kokkekamp og ungdommer, serverer
romjulskaffe på «heimen» og når de eldste medlemmene flytter til en tryggere bustad, flytter de
noen av medlemsmøtene etter.
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Laget har et godt samarbeid med nabolaget, og nå kongelige gjester var på besøk i bygda, stilte de
opp ved grytene og bidra med glans.
Vi gratulerer Skjåk Bygdekvinnelag med utmerkinga – årets lokallag i Oppland.

MØTER OG ARRANGEMENT som styremedlemmer har deltatt på:
Marit Tordhol
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
NBK landsmøte 2020
Lesja bygdekvinnelag sitt årsmøte
NBK sine distriktsledermøter
Distriktsledersamlingen
Borgny Skansen Sletten
Styremøte i Oppland Bygdekvinnelag
Årsmøte i Oppland Bygdekvinnelag
Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag
Styremøter i Oppland, og seinare Innlandet Bondelag
Årsmøte i Oppland og Innlandet Bondelag
Årsmøte i Dovre Bygdekvinnelag
Årsmøte i Lesjaskog Bygdekvinnelag
Laga adventskalenderen 2020
Lagt ut på nettsida, Instagram og Facebook
Kontakt med lederne i lokallaga i form av mailer, telefoner og meldinger (fysisk møte utsatt)
Mari Marthe Graff Ulsrud
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
Årsmøte OBK
Kontakt med lederne i lokallaga i form av mailer, telefoner og meldinger (fysisk møte utsatt)
Årsmøte OBU
Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag
Vigdis Amlien-Kristiansen
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
Årsmøte i Oppland Bygdekvinnelag
Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag
Årsmøte i Oppland og Innlandet Bondelag
Styremøter i Oppland bygdeungdomslag
Årsmøte i Vestre Toten bygdekvinnelag
Årsmøte i Vardal bygdekvinnelag.
Kontakt med lederne i lokallaga i form av mailer, telefoner og meldinger (fysisk møte utsatt)
Gudrun Hage Høvren
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
Årsmøte NBK
Kontakt med lederne i lokallaga i form av mailer, telefoner og meldinger (fysisk møte utsatt)
7

Anne Grete Moen
Styremøter i Oppland Bygdekvinnelag
Digitalt årsmøte i NBK.
Årsmøte til Østre Slidre BKL
Kontakt med lederne i lokallaga i form av mailer, telefoner og meldinger (fysisk møte utsatt)

STYRETS VIRKSOMHET 2020 / 2021
Organisasjonslivet har vært trått; det kan ikke stikkes under en stol. Vi fikk utsatt årsmøtet i 2020 for
om mulig å få til et fysisk møte eller finne et alternativ som både var godt nok og sikkert nok. Vi
endte opp med årsmøte på telefon. Det fungerte greit, men teknikken gjorde det vanskelig å kjøre
debatt og presentere saker som inviterte til diskusjon. Derfor ble det et litt ”amputert” årsmøte,
Ellen Krageberg fra NBK deltok som observatør, og møtet inneholdt kun formaliteter.
Etter årsmøtet har vi hatt 5 styremøter. Konstituering etter årsmøtet, planlegging av ledermøte
(dette ble avlyst grunnet koronasituasjonen), planlegging av regionvise ledermøter med likt tema,
produksjon av adventskalender v/Borgny. Styret har hele tiden måtte ta stilling til utfordringene
rundt koronasituasjonen og vi har hatt alle møter på Messenger eller på Zoom. I tillegg har mange
uformelle samtaler foregått på Messenger.
De ulike representantene har deltatt på Bondelagets og Bygdeungdomslagets møter slik som
oversikten vider. Leder har vært med i NBK sine distriktsledermøter på Zoom ca hver 6.uke. Dette er
nyttig utveksling av informasjon og erfaring.
Regionkontaktene har tatt en runde med telefon/ Messenger til sine lag før hvert styremøte, og det
som har kommet frem har vært drøftet i styret.
Distriktsledersamlingen i 2020 foregikk fordelt over 2 helger i november. Distriktslederne over hele
landet ble delt i 2 møter slik at det ble bedre tid til å presentere seg og sitt, kommentere og
diskutere. Vi fikk alle de samme innleggene presentert. Se egen artikkel i årsmeldingen.
I forbindelse med landsmøtet i juni valgte styret å samles på Lillehammer. Dette møtet skulle egentlig
vært holdt i Bergen med Hordaland fylkeslag som arrangør, men koronaen satte en stopper for det
også. Medbrakt mat og god avstand i møterommet gjorde dette til en god styredag. På forhånd
hadde vi brukt et styremøte på å forberede uttalelser til de ulike høringssakene, vedtektsendringer
og valgene. Det var rolig ang koronasituasjonen her i Innlandet i den perioden.
Selv om vi ikke har møttes fysisk mer enn en gang har vi holdt en viss flyt i styrearbeidet rent bortsett
fra en stille periode på senhøsten.
Marit Tordhol
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DISTRIKTSLEIARSAMLINGA 2020
Etter regionreformen og landsmøtet 2020 er no fylkeslaga omdøypt til distriktslag. Nokre følgjer dei
gamle fylkesgrensene, medan andre har gått saman i større lag etter ny fylkesstruktur. Oppland og
Hedmark har kvart sitt distriktsstyre.
Grunna koronasituasjonen vart denne distriktsleiarsamlinga utsett til oktober og delt i to slik at det
vart betre tid for kvar deltakar til presentasjon, innspel og diskusjon. Samlinga gjekk over to daga og
vart i si heilheit arrangert på digital plattform, Zoom. Heile sentralstyret og sekretariatet var med på
alt.
Programmet var omfattande, og det var interessant å få innblikk i kva distriktslaga i heile landet
arbeider med. Alle nyttar det same grunnlaget, men arbeidsplanane er lokalt tilpassa.
Fylgjande foredrag/ innleiingar vart halde:
- Aksjon bruk heile dyret – mat og matkunnskap – vår kunnskap inn i framtida v/ Yngve Ekern. Om å
nytte dei ressursane som er på dyret utanom dei ”populære” bitane. Her krevst det både kunnskap
og handlag for å nytte alt, og alt er nyttbart om ein har kunnskap om korleis.
- ”Bygdekvinner deler matgleder” v/ Astrid Lund Folkvord, prosjektleiar i Rogaland Bygdekvinnelag.
Her fekk vi innblikk i korleis ei prosjektgruppe i regi av distriktslaget jobbar med å formidle kunnskap
og ferdigheiter i skulen, for nye landskvinner osb.
- Moglegheiter og praktisk informasjon om studieforbundet kultur og tradisjon v/Bjørg Schultz.
Hovudkontoret ligg i Vågå, og er eit godt eksempel på eit velfungerande desentralisert nasjonalt
kontor. Lenke til studieforbundet si heimeside https://www.kulturogtradisjon.no/
- Frivillighet i koronatid – stå samla i krisa v/ Kari Frank, leiar av Nittedal og Hakadal bygdekvinnelag
om deira kreativitet for å få lagsarbeidet til å gå tross restriksjonar.
Deretter var det brei drøfting om korleis vi må tilpasse oss dette og få arbeidet i laga til å fungere.
Noko kan fungere godt i ei bygd, medan ei anna bygd har høgare smittepress og ma nytte andre
kanalar for å lagsarbeidet til å gå.
- Distriktskontakten samla sine lag for å bli kjent. For vår del er dette Inger Amb saman med Hedmark
og Akershus.
- Kvinner UT v/Sosan Asgari Mollestad og Frogsn Bygdekvinnelag v/Solveig Olsberg presenterte et
flott og solid opplegg både med inkludering og med opplæring/ kompetanseheving. Det var viktig å
ikkje tenke for vanskelig og ha for store opplegg. Samle få i grupper – lettere å få praten til å gå, og få
folk til å lære en ny matrett eller å lære å strikke.
- ”Er norsk kjøt berekraftig?” v/Elisabeth Sætre, rådgjevar i Norges Bondelag. Fokus på
produksjonsmetodar, foring, transport osv.
- Berekraftig matkunnskap v/Ingrid Lamark. Korleis kan distriktslaga bidra?
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- Kva er distriktslaga si rolle i å forankre strategi mot 2026 i organisasjonen – korleis skal vi saman nå
måla? Lenke til strategi mot 2026:
https://bygdekvinnelaget.no/sites/bygdekvinnelaget/files/strategi_mot_2026_ferdig.pdf
Vi var i gang frå kl 13 – 17 laurdag og frå kl 9 – 14 på sundag. Samlinga var godt leia av leiar Jorunn
Henriksen og generalsekretær Cesilie Aurbakken.

ARBEIDET I LOKALLAGENE

Lokallag

Ulnes

Skjåk

N. Fåvang

Lesjaskog

Torpa

Møter / tema / aktiviteter

Julekonsert. Biffaften. Pizza aften med visesang for medlemmer. Hyggekveld med
Ranheim og Åbjør Bygdekvinnelag
Styremøter. De fleste av aktivitetene ble avlyst pga koronapandemien. 8. nov. feira Skjåk
BKL 80 år med ordfører, rep fra Lom og Skjåk Bygdekvinnelag. Tradisjonsbakst og
julebord er avviklet. Julekaffe på Skjåkheimen, folkehelsemøte i Lom. Omvisning på
Interfil, hagevandring og middag. Omvisning i grønnsakfeltet på Hosar, mat og kaffe.
Støttet medlemmer med medlemskontingent, frivilligsentralen og kyrkjebladet. Fått
kulturmidler fra Skjåk kommune. Alle nyfødte får heimestrikka sokker fra Skjåk BKL.
Adventsmøte, Bygningsvern, Kildesortering, Planteausjon, Setermøte, "Ut i det blå" besøk på Klokkergården. Tema Teater med "Babettes gjestebud" - et samarbeidsprosjekt
med de andre lagene i kommunen. Lesesirkel med boka "Datteren" av Anne B. Ragde
Hygge sammen med ektefeller/ venn, frokost skule, tur og kos - verve, strikkekafe,
krafttak mot kreft, utkjøring varer i koronatid, bygda i bevegelse, plantebasar, padle/
sykkeltur, lesesirkler, mobilfotokveld, trykking på stoff/skinn, bridge. Inspirasjonseminar
Trondheim 2 pax. Tur og kos. Gikk tur og stekte tynnkaku i eldhuset lesjaverk.
Psykisk helse - selvmord sammen med Lesja, Dovre bk, Bondelaget, sau og feit, kirken.
Frokost med bondelaget. Utkjøring av varer de lokale butikker. Trykking Husflidslaget
lesja.
Foredrag om foreningen MAKS. Innvandrerkvinner som har kafedrift i Dokka sentrum,
integrering, lære språk, jobbe selvstendig, føle mestring.
Spinning med håndtein. Demo og mulighet for å prøve. Alle møter og sosiale
sammenkomster siden mars ble avlyst pga Covid 19. Delt ut lammeburgere og
spekepølse av sau til 6. og 8.klasse i Torpa, og 6. og 9kl. på Dokka, sammen med Nordre
Land Bkl. I november var vi samlet til førjulshygge på Synnfjellporten. En vellykket kveld
hvor vi hygget oss med god mat og praten gikk. I desember var det julemarked på
Dokka. Der hadde vi stand sammen med Nordre Land bygdekvinnelag. Det ble servert
smaksprøver på saftsuppe med byggryn og rosiner. Vi hadde også besøk av Helle Berger
som jobber i Norges Bygdekvinnelag. Hun slo et slag for bygg. Kan vi bytte ut risgrøten
med byggrøt ??? Helle hadde fått trykt fine kort med oppskrifter som vi delte ut. Likeså
brosjyrer med informasjon om bygdekvinnelaget. Delte utlammeburgere og spekepølse
av sau til 6. og 8. klasse i Torpa, og 6. og 9. klasse på Dokka sammen med N. Land
Bygdekvinnelag. Den 23. november hadde vi boklansering hos Gjølberg Norli på Dokka,
hvor vi presenterte den nye Byggboka vår. Vi arr. også i år bakedag på Korsvold
omsorgssenter på Aust-Torpa. 6 medlemmer fra laget møtte opp med forskjellige
10

Brandbu

S. Fåvang

Lesja

Øyer

Ø. Slidre
Ranheim og
Garli

kakedeiger. Lands Museum arrangerte åpen dag 30. november. Der deltok to av lagets
medlemmer med takkebakst.
Første søndag i advent var det tenning av julegrana ved Grønvold Sag- og Mølle på AustTorpa. Medlemmer fra laget var med. I desember var det julemarked på Dokka. Der
hadde vi stand sammen med Nordre Land bygdekvinnelag. Det ble servert smaksprøver
på saftsuppe med byggryn og rosiner. Tradisjonen tro var vi også i år (2019) på skolen og
serverte julegrøt til elever og ansatte.
Torpa bygdekvinnelag ble tildelt årets kulturpris. Utdelingen skjedde ved et arrangement
i Sentrum kino på Dokka, under kulturuka. Prisen består av et diplom, en statuett og et
pengebeløp. Det er gledelig å sjå at det blir langt merke til det laget jobber med. Vi er
stolte over tildelingen! 28.juni var vi invitert til Haugtun på Aust-Torpa. De arrangerte
åpen hage denne dagen. 1.juli tok vi turen til Skogstadlia.
Alle våre møter er åpne for alle, bortsett fra adventsmøtet og årsmøtet.
Vi har deltatt på julemarked i november, i desember hadde vi adventsmøte og
juletrefest,
2020: "Vi kaster jula ut", "Mat fra Oppland", "Landstads ulykkelige opplevelser",
"Bildentekstilet". Vi har vært på tyttebærtur, vært med på Bondens Marked i Brandbu,
deltatt i jubelfestuke for St. Petris 800-årsjubileum, vi har vært med og sydd
smittevernfrakker og pyntet til høsttakkefest. Stand i Coop Brandbu med brosjyrer,
medlemsmøte med servering av lammegryte, og foredrag om bruk og bearbeiding av ull.
Dette var etter årsmøtet, og kommer på neste arbeidsår. Alle planer vi hadde i
forbindelse med tradisjonsmatskolen måtte avlyses og utsettes til 2021, pga. covid-19.
Har brukt bygg som takkegave til foredragsholdere, og som servering på noen av
møtene. Vi deltok i "Krafttak mot kreft"
Vi hadde servering av tradisjonsmat i forbindelse med 800-jub. for St. Petri, og feiring av
Christopher Hammer 300 år i regi av Historielaget.
Besøk Ment (lokal bedrift), adventsmøte, utvekslingsopphold i USA, tradisjonsmat norsk bygg, lesesirkel, setermøte. Flere møter våren 2020 ble avlyst pga korona.
Teaterforestilling, Babettes gjestebud. Tradisjonsmat - bygg. Studiering. Åpne møter om
bruk av bygg i matlaging. Bruk av bygg i matlaging. Teaterforestilling.
Psykisk helse, stell og puss av sølv, planteauksjon, sying av munnbind, julemøte. Psykisk
helse, planteauksjon. Takkebakst, gammeldanskurs, tradisjonsmatskule for barn. adde
planlagt servering av lammegryte. Avlyst pga covid 19. Tradisjonsmat for barn:
potetplukking, potetlomper, potetsuppe, sylte, bær. Bakst på bygdetunet i
sommersesongen, medarrangør på BUs fylkestreff. Gammeldanskurs sammen med
Toradergruppa, psykisk helse sammen med Bondelaget og Lesja kommune
Møte på Vidarheim barnehage, orientering om idegrunnlag og drift. Adventsmøte med
blomsterdekoratør. Medlemsmøte på biblioteket med redaktøren for lokallavisa, tema
lokalavisa i framtida og hvordan lokalmiljøet og organisasjoner kan bli sett i media.
Krafttak mot kreft, besøk av kreftkoordinatoren i kommunen som orienterte om sitt
arbeid. Tur, vandring langs pilgrimsleden og besøk på kommunens nye kunstinstallasjon
M.A,U.R som er plassert ved leden. Medlemsmøte med byggkorn som tema, med Einar
Risvik som engasjert foredragsholder. Årsmøte, tema var forhåndsfullmakter, og
foredragsholder var jurist hos Fylkesmannen.
planlegging av Krafttak mot kreft. Bakedager med 9. klassingene. Besøk på sjukeheimen
med kveldsmat. Takkebakst. Gåturer for medlemmer. Telefonkontakt, bekjentskap.
Medlemstur til Kistefoss og Hadeland Glassverk, glasskunstutstilling.
Informasjon om Guatemala. Bruk av bygg i kostholdet. Bruk hele dyret. Lotteri til inntekt
for"Krafttak mot kreft." Fellesmøte med bygdekvinnelagene i Valdres. Åpent friluftsmøte
etter søppelplukking. Fellesmøte for bygdekvinnelagene i Valdres
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Dovre

Sør-Fron

Vardal

V. Toten

Åbjør

Lom

Ø. Slidre

Kildesortering. Psykisk helse. Førstehjelp, kransbinding. Deltatt på aksjon mot nedlegging
av Nortura på Sel, Juletrefest, Digital innsamling til Krafttak mot kreft, Kirkekaffe i fbm
høsttakkemesse, Hyggesamling på omsorgssenteret med servering og underholdning.
Skolefrokost på 2 barneskoler, gitt bløtkaker til. Åpent møte om psykisk helse med
forelesning om einsemd og sjølmordforebygging
Reduksjon av plast m/ hekling av fruktnett. Litteratur, forsøk på å starte lesesirkel.
Sommarblomster, lage blomsterkrans. Bær som lidenskap og hobby. Quiz på
medlemsmøte. Fjelltur der det var høve for ikkje- medlemmer å delta. Strikking av
babysokkar til nyfødte i bygda.
Broderi som kunstform, Palliativ behandling, Førstehjelp m/bruk av hjertestarter, Mote
og håndverk med bærekraft- besøkte ny Husflid butikk. Mars og april og mai-møtene
utgikk pga Covid. Juni og August ble gåturer i stedt for tradisjonelt medlemsmøte.
Kvinner UT: Prosjekt : Kunst, mattradisjoner og integrering, Samarbeid mellom Kunst og
kulturskolen , Læringssenteret og Frivillighetssentralen, hvor Vardal Bygdekvinnelag har
deltatt aktivt. På årsmøtet som var i aksjonsperioden, ble et helt slakt av lam partert av
slakter. Der ble det gjennomgått/og hatt dialog om hvordan hele dyret kan benyttes på
ulik måter. I prosjektet Kvinner UT ble det gjennomgått hvordan vi i Norge bruker hele
dyret. Dette ble til en god dialog hvor ord og tradisjoner ble utvekslet mellom lokale
kvinner og innvandrerkvinner.
Bruk hele dyret: Deltakelse med mat, kunnskap og hjelp i matlaging i 2 grupper i 6.
trinnet ved en barneskole i Gjøvik kommune.
Tradisjonsmatskolen:Vi har søkt og fått midler, men ikke fått gjennomført kurs enda pga
Corona-epedemien. Laget har sydd smittefrakker.
Bygdekvinneuka: Arr medlemsmøte hvor ikkemedlemmer ble bedt inn. NBKs
internasjonale prosjekt i Guatemala: Loddpenger fra julemøtet ble donert dette
prosjektet i sin helhet. Vi deltok også i heimkunnskapsundervisning I 2 grupper på 6.
trinn, hvor deler av dyret ble malt til kjøttdeig og benyttet i retten GJETERS PAI som ble
laget av elevene. Medlemsmøte åpent for ikke-medlemmer. Flere medlemmer inviterte
med seg noen. Møtet ble holdt ute pga Corona. Sendt loddpenger fra julemøtet.
Orientert om hvordan de blir benyttet i prosjektet. Sying av smittevernfrakker, gitt
pengegave til KRAFTTAK MOT KREFT, Gitt pengegave til 4 skolekorps som dette året, pga
pandemien, ikke har kunnet hatt sine faste aktiviteter som gir inntekter. Vi inviterer
noen vi kjenner på medlemsmøter, kontakter personer vi kjenner som kan være aktuelle
nye medlemmer, info på bibliotek,
Vinkurs, bedriftsbesøk på Toten Kjøtt, velvære, 8.marsarr. med tema "abort". Vinkurs,
kjøttforedling, velvære. Baking av Totenkringler (kurs x 2). Kurs i baking av Totenkringler.
Teatertur til Oslo, "The Sound of Music!. Vinkurs med ektefeller/samboere.
1. planla Juleverkstad 15.des. 2 Krafttak mot kreft. Vi hadde juleverkstad for barn.
Juleverkstad. dette er lang tradisjon i bygda. 3 Åpent møte m.Ulliver. Avlyst p.g.a
korona.
Har beh. 32 saker og hatt 1 arrangement.
Referat frå regionmøte m tema bygg og skulemat,ref. frå inspirasjonsseminar der 2 medl.
deltok, tema "hatt". Tannhelse og psykisk helse,med innleiarar innan sine fagfelt. Deltok
på julemarenad på det lokale bygdemuseet med salg av bakst.
Kvinner ut, og "Hva motiverer?" sett i lys av at lokallagene ikke har noe igjen av
medlemskontingenten og derfor må bruke mye tid på søknader og dokumentasjoner og
måter å tjene inn penger på for at vi skal kunne fungere. Vi har planlagt kurs i
tradisjonsmat fra flere kulturer, og skal ha "Kvinner Ut" som undertema. En kursrekke på
fire kvelder. Dette er forskjøvet til covid 19-situasjonen er bedret. Et medlemsmøte i
januar 2020 der vi hadde besøk av Sosan Mollestad som hadde foredrag og skulle
forberede oss på årets kursrekke og aktiviteter. Vi deltok i "krafttak mot kreft" den 7.
mars. Krafttak motkreft.
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Snertingdal

Gran

Tretten

N. Land

Hvordan få til frukt, bær og grønnsaker fra frø til endelig produkt. Planting, såing,
gjødsling, beskjæring. Plantekasser. Mat til barn og unge, sunn og næringsrik mat.
Norske kulturtradisjoner og norsk Tradisjonsmat rettet til unge. Norsk Tradisjonsmat,
bruk hele dyret, parteringskurs, ville vekster, fra frø til endelig matprodukter som bær,
frukt og grønnsaker, laget Nyttehagen i Kjenseth hagen i Snertingdal. Norsk mat tradisjon
rettet mot unger, vi fikk støtte av Sparebank stiftelsen til to prosjekter. Ett til å lage og
motta kunnskaper om en Nyttehagen som skole, barnehage og etter skoletid kan
benytte seg av i regi av Snertingdal Bygdekvinnelag på ett friområde nær skole og
barnehage. Hvor vi har sådd og dyrket grønnsaker, bærbusker og frukttrær. Kurs har da
vært hvordan vi får til best mulig produkt i forhold til vanning, gjødsling beskjæring osv.
Det andre prosjektet omhandlet å videreformidle norske mattradisjoner til barn og unge
i barnehagen og skolen. Vi partere lam sammen med Snertingdal skole gjennom timene
deres i mat og helse. Barna fikk delta i partering og fikk se prosessen fra slakter dyr til en
lammeburgere som de selv laget av skjært og kvernet kjøtt selv. Sådd grønnsaker, sett
vokseprosessen, høstet inn og laget mat. Vinteraktivitetsdager med fokus på bygda i
bevegelse. Og hyggekvelder med håndarbeid. Olsok messe, høsttakke gudstjeneste,
Krafttak mot kreft. Vervekampanje i diverse former, førjulskveld med juletapas og 17 mai
hilsen til NBK i filmregi. Flere stand i lokalsamfunnet. Servert grynpølse og vist oss frem.
Facebook og Instagram har vært aktive forum også.
Rengjøring uten såpe. Belysning. Lokale viser. Kulturtur i kulturlandskap. Historisk
vandring. Potet. Møte med prosten: Som prest, forfatter og frivillig. Julemiddag.
Pilgrimstur. Lokal historie. Juletrefest. Åpent møte om bygg ble avlyst. Takkebakst. Kurs i
takkebakst. Potetsuppe. Laget og solgt på dugnad ved flere arrangement. Støttet
undervisning på ungdomsskolen med tema " Fra jord til bord" . Julemarked. Turistverter
på Granavollen. Sying av smittevernfrakker. Avleggerauksjon. Sommertur med
kulturinnslag/lokalhistorie. Potetfestival. Juletrefest. Julemarked. Potetfestival. Møte
med lokale viser. Sying av smittevernfrakker. Brev og vaffelkort. Telefonkontakt.
Invitasjon til møter/arrangement.
Ølsmaking, bøker/litteratur, bli kjent i bygda, måneskinnstur, trivselskafe. Ølsmaking,
bøker/litteratur, bli kjent i bygda, måneskinnstur, trivselskafe. Vi har i all hovedsak åpne
møter. Adventsmøte sammen med Øyer BK. Brukt sosiale medier, Facebook og
Instagram for å synliggjøre Tretten BK.
Grendemøte med tema verving og årsaktiviteter. Juletradisjonsmøte med baking av
småkaker med bygg i samt juleforming av julekorger og filting av julepynt og avsluttet
med servering. Ikke direkte, men kontakt med leder på MAKS -kafeen for å søke om
midler i 2021. Blir litt inn i aktivitet for 2020/21, men var 12.og 14.10.20: N. Land
Bygdekvinnelag stod for bestilling og ordning.Torpa Bygdekvinnelag serverte sammen
med oss lammeburgere med tilbehør, fårepølse, sognemorr og flatbrød til to klasser ved
Torpa Barne og Ungdomsskole. Temamøte om strikking /hekling av babysokker. Våre
medlemsmøter er åpne for alle, så i tillegg til de 3 der, har vi hatt *åpent møte om
"Matplanter nær meg" om bruk av ville vekster på Kirstis Sommerkafe' *sommertur til
Dæhlsveen Søndre Gardsslakteri i N.Torpa med omvisning, grilling og samvær *bærturer
( 2 stk) til Østsinni med servering, masse bær og samtaler.
Laget alene var på Dokka barneskole til 5.klasse med samme opplegg, informasjon og
samtale i tillegg til servering av lammeburgere, fårepølse, fenalår og flatbrød. Dokka
Ungdomsskole fikk kr.150,00 til innkjøp av mat og materiell for å kunne ordne et opplegg
selv når det ble tid pga sykmeldinger og C-19. Ut fra servering på styremøter og
lagsarrangement har vi brukt tradisjonsmat som melkekaker, kaker som småbrød og mat
av bygg som salater og "karbonader". I tillegg hadde vi bakst av julesmåkaker med bygg,
og vi har servert jordskokksuppe med lokale urter. Temamøtet om "Matplanter nær
meg" var tyvstart på Bygdekvinneuka. Sommerturen vår var 25.08.20, og lagt dit for å få
med enda et arrangement i uka, før sausanking og C-19 tok overhånd på hva vi kunne få
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til. Sendte inn avisinnlegg fra NBK til lokalavisa OA, sammen med Torpa Bygdekvinnelag,
men fikk det ikke inn. Gave til Landmo Alders-og sykehjem i mars, da årets
"Dugurdskaffe" måtte utgå, tulipaner og twist i stedet. *Blomstergruppe gitt til samme
sted før julehøytiden. *Utdeling av gavesjekk til kommunens 4 musikkorps a' kr.1000, på
17.mai etter leders tale ved 1814 monumentet foran Nordsinni kirke. *C-19 tilpasset
feiring av æresmedlemmets 95 års dag og kafe'besøk etterpå. *Gave til årets jubilanter i
tillegg 4 stk ,med med noe for lys og varme, kos og etterpåglede. *Strikket og heklet
nyfødtbabysokker til helsestasjonen på Dokka. *Laget representert v/ leder på åpningen
av BUA, gave gitt med kr.500,00.
Informasjon jevnlig til medlemmene, oppfordring til å ringe hverandre og en venn. Sms
hilsener brukes også. Sendt hilsen til syk medlem, og hilsen til familier ved dødsfall
medlem/tidligere medlem. Matpakkedag ved Dokka Barneskole med smøring av
matpakker,mat på fat og kutte grønnsaker, så servering dagen etter og utdeling av
materiell og pr for lagene lokalt Bondelag, bygdeungdomslag og avdeling 4H. Innlegg 4
g/året i lokal bygdeavis "Utsiktsposten" med info om laget og bilder . Videresende
kinoprogrammet ved Sentrum Kino til våre medlemmer. *Videresende invitasjon til
Bondepub til våre medlemmer fra Bondelaget.
*Deltatt på digital adventskalender 2019 i OBK og 17.mai stunt i NBK. Leder for laget
deltok på møte vedr Spesielle Miljøtiltak I Landbruket sammen med faglag, Torpa BK og
kommunen. Leder for laget tok initiativ til nytt Landbruksforum i N. Land kommune, der
lokalt BK, faglag jord og skog, Sau og Geit samt Bygdeungdomslaget , politisk
Hovedutvalg for Landbruk Miljø og Teknisk og representanter fra kommunen deltar for
samarbeid, arrangementer og informasjon/videreutvikling er tema. *Julemarkedstand
2019 på Dokka sammen med Torpa BK, servering av byggrynssaftsuppe, salg av
hekleprodukter og utdeling av julekorger. Pr/info og bilder i NBK ved Helle Berger og i
OA, sammen med Landsbynissen. Kaldt og koselig!
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Hilsen til Oppland Bygdekvinnelags årsmøte
fra Oppland Bygdeungdomslag
Kjære bygdekvinner i Oppland!
Året 2020 har vært annerledes på mange måter. Oppland Bygdeungdomslag har i likhet med
mange andre lag og foreninger opplevd medlemsnedgang og mindre motivasjon både i
lokallagene og i fylket. I likhet med dere i Bygdekvinnelaget brenner vi for levende
bygdesamfunn der aktivitet og inkludering er i fokus, noe som har vært vanskelig å
gjennomføre i praksis når restriksjoner og råd skal følges. Vi i Oppland Bygdeungdomslag er
glade for at vi har lokallag som holder motet oppe, er kreative og løsningsorienterte i en
merkelig tid. I mars arrangerte vi flere quizer med sosialt lag over nett, vi arrangerte Høstkurs
for lokallagene i regi av fylkesstyret på Thon Hotell Skeikampen, vi har sendt ut
medlemsbladet vårt «Opplendingen» som kom i postkassa lillejulaften, og lokallagene har
planlagt en god del arrangementer som vi håper å få arrangert etter hvert.
Vi ønsker å takke dere i Oppland Bygdekvinnelag for et godt samarbeid i året som har gått,
både på lokallagsnivå og fylkesnivå. Vi er heldige som har en solid gjeng bygdekvinner og
høste erfaringer fra. Vi er veldig takknemlige for den hjelpen dere bidrar med, spesielt på våre
arrangementer rundt i Oppland.
Vi ønsker å rette en stor takk til Vigdis Amlien Kristiansen som dette året har vært Oppland
Bygdekvinnelags representant inn i fylkesstyret i Oppland Bygdeungdomslag. Vigdis har
bidratt med erfaringer og godt humør. Vi setter stor pris på ditt engasjement!
Kristine Grimstad Veseth har fått æren av å sitte som representant fra vårt fylkesstyre inn i
Bygdekvinnelagets fylkesstyre, og syns dette har vært to lærerike år med gode diskusjoner og
samtaler. Fylkesstyret gjør en solid og viktig jobb ved å engasjere lokallagene og holde
kontakten mellom lokallagene i det langstrakte fylket vi er en del av, noe vi håper dere kan
fortsette med. Takk for samarbeidet!
Oppland Bygdeungdomslag forsøker i år igjen, og er i disse tider godt i gang med å planlegge
NBUs Høstarrangement 2021 som skal avholdes på Lunner ungdomsskole i oktober. Dette er
et av våre landsdekkende arrangementet i organisasjonen, og dette er ei helg som går av
stabelen hvert år, med blant annet tevlinger, aktiviteter, bankett og konserter. Vi gleder oss til
å ta fatt på jobben med dette arrangementet, og håper at vi nok en gang får med oss Norges
blideste og sprekeste damer fra Oppland Bygdekvinnelag på laget.
Til slutt vil vi ønske dere lykke til med resten av årsmøtet. Vi ser fram mot kommende
samarbeid med dere i Oppland Bygdekvinnelag!
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KONTORET
Oppland Bygdekvinnelag har sitt fylkeskontor på Lillehammer. Kontoret er felles for Innlandet
Bondelag, Oppland Bygdeungdomslag og Oppland Bygdekvinnelag.
Kontoret ligger i underetasjen i Kirkegt. 70, 2609 Lillehammer. Tlf: 61 05 18 00
E-post: oppland.nbk@bygdekvinnelaget.no / jorunn.lovdal@bondelaget.no

TAKK
2020 er nå over og vi kan se tilbake på et givende arbeidsår med Bygdekvinnelaget.
Fylkesstyret ønsker å rette en stor takk til tillitsvalgte og samarbeidspartnere gjennom året.
Takk til våre kontakter og vi håper på et fortsatt godt samarbeid i 2021.

Lillehammer, 31.12.2020

Hilsen

Styret i Oppland Bygdekvinnelag

Marit Tordhol /s/

Gudrun Hage Høvren /s/

Borgny Skansen Sletten /s/

Vigdis Amlien-Kristiansen /s/

Mari Marthe Graff Ulsrud /s/

Anne Grete Moen /s/

Kristine Grimstad Veseth /s/

Bjørnhild Kihle /s/
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LEDERE I OPPLAND BYGDEKVINNELAG 2020 - 2021
Lokallag
Navn
Postnr/sted
Dovre
Tove Jenny Qvan
2662 Dovre
Lesja
Kathrine Holten
2665 Lesja
Lesjaskog
Laila Irene Brøste
2669 Bjorli
Skjåk
Svanhild Gjeilo
2690 Skjåk
Lom
Laila Frøise
2686 Lom
Vågå
Lene Andersen-Gott
2680 Vågå
Borgny Skansen
Ruste
Sletten
2640 Vinstra
Sør-Fron
Hild Grytting
2647 Sør-Fron
Ringebu
Ingen medlemmer
Venabygd
Inger J. Furusæter
2632 Venabygd
Brekkom
Aase Mork Borgedal
2634 Fåvang
Nordre Fåvang Ragnhild Sperstad
2634 Fåvang
Nina Kanne
Søre Fåvang
Stemungård
2634 Fåvang
Tretten
Hanne Mette Aarnes
2635 Tretten
Øyer
Magnhild Grimsrud
2636 Øyer
Lågen
Cecilie Nygren
2625 Fåberg
2619
N. Ål
Brit Øynes
Lillehammer
Biri
Eli Kongssund Løvstad 2837 Biristrand
Annette Strand
Snertingdal
Normann
2838 Snertingdal
Vardal
Anna Opheim
2821 Gjøvik
Ø. Toten
Eva Melbye Gjestrum 2850 Lena
V. Toten
Nina Helene Kvaalen
2846 Bøverbru
Brandbu
Inger J. Stensrud Haug 2760 Brandbu
Gran
Marit Synnøve Hval
2750 Gran
Jevnaker
Ingeborg Hensrud
3520 Jevnaker
N. Land
Anne Terningen
2870 Dokka
Torpa
Monika Korslund
2870 Dokka
Kari M. Johansen
Ulnes
Follinglo
2918 Ulnes
Ranheim og
Garli
Liv Sørhus Ulsaker
2900 Fagernes
2920 Leira i
Åbjør
Anne Irene Aaberg
Valdres
Røn
Lena Lisjordet
2690 Røn
Ø. Slidre
Marit Jorun Idstad
2940 Heggenes
2975 Vang i
Vang
Guro Råheim Kvam
Valdres

Mobil
920 11 716
416 13 161
958 88 458
994 95 750
909 79 019
452 25 051

E-post
tovejennyqvan@hotmail.com
kathrine.holten@avdem.no
laila.broste@live.no
fransg@online.no
lille342@hotmail.com
leian2@online.no

905 68 205 lysaakergard@gmail.com
936 58 013 post@grytting.com
995 53 335 furusaeter@gmail.com
911 89 200 aas-b@online.no
479 02 700 ragnsp@online.no
917 33 373
456 08 231
958 35 868
918 89 844

nstenumg@online.no
hannemette.aarnes@online.no
magnhild.grimsrud@gmail.com
cmnygren@online.no

916 11 336 britoines@hotmail.com
958 87 093 eli@aaseth.no
976 99 943
412 09 466
928 15 584
986 36 401
992 81 445
957 72 698
481 99 632
977 91 197
915 41 449

strandnormann@gmail.com
aop2817@gmail.com
evamegj@gmail.com
Nina.kvaalen@gmail.com
inger@haug-vestre.no
Mar-hval@online.no
ingeborg@hensrud.no
anne.terningen@online.no
monika-korslund@hotmail.com

415 08 415 kari@sekskanten.no
481 57 854 lulsaker@online.no
99259476 odaaberg@online.no
915 70 418 l.lisjordet@hotmail.com
990 09 526 thidstad@online.no
99734284

gurokvam@bbnett.no
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MEDLEMSTALL OPPLAND BYGDEKVINNELAG
Lag
Dovre
Lesja
Lesjaskog
Skjåk
Lom
Vågå
Ruste
Sør-Fron
Ringebu
Venabygd
Brekkom
N. Fåvang
S. Fåvang
Tretten
Øyer
Lågen
N. Ål
Biri
Snertingdal
Vardal
Ø.Toten
Kolbu
V. Toten
Eina
Brandbu
Ø. Gran
V. Gran
Jevnaker
N. Land
Torpa
Ulnes
Ranheim og Garli
Åbjør
Røn
Øystre Slidre
Vang
Sum

Stiftet

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1927
1928
1937
1939
1947
1938
1930
1938
1930
1934
1927
1926
1926
1939
1933
2013
1946
1946
1948
1936
1927
1936
1936
1948
1924
1937
1947
1938
1937
1953
1925
1952
1952
1937
1954
1940

36
37
28
25
23
30
13
22
19
10
13
25
21
24
40
0
16
40
28
50
86
48
46
36
30
31
16
39
32
21
47
12
12
47
16
6
1025

27
40
33
22
23
31
13
23
19
12
11
27
23
25
34
31
15
42
25
53
85
44
51
38
31
31
15
42
34
22
42
11
9
60
20
6
1070

24
31
29
22
25
28
15
21
5
10
12
27
22
23
33
27
13
38
20
58
70
35
51
38
31
29
14
33
27
21
39
10
13
53
13
3
963

23
44
23
23
21
26
18
21
3
13
12
28
23
20
33
26
13
39
21
71
67
34
50
37
28
36
13
33
26
20
37
8
14
44
10
2
960

25
40
23
23
19
27
17
22
2
13
12
30
22
21
33
25
13
39
20
69
69
33
46
37
28
37
14
21
24
20
36
7
12
31
11
2
923

25
40
21
23
21
25
16
20
1
13
12
27
19
20
31
24
14
38
19
64
68
29
47
31
30
43
13
15
22
20
32
7
11
21
12
1
875

30
40
27
22
21
26
17
19
0
16
13
27
18
22
28
44
11
36
21
59
65
31
47
0
28
49
11
10
19
18
29
6
8
17
13
1
849

24
36
28
20
22
25
13
19
0
15
12
26
16
25
27
64
4
32
20
54
77
16
49
0
24
66
2
6
21
23
33
6
12
16
17
2
852

Årets jubilanter: Ruste Bygdekvinnelag 90 år, Ringebu Bygdekvinnelag 90 år (ingen medlemmer) men
laget består, Ulnes Bygdekvinnelag 95 år, Vang Bygdekvinnelag 80 år.
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Norges Bygdekvinnelag
Tekst: Mona Skrede
Mel.: Sov du vesle spire ung

Norges Bygdekvinnelag løfter høgt si fana.
Brukar tida dag for dag alltid er på bana.
Kvinner vil og kvinner kan, byggjer bru, går hand i hand.
For eit trygt og velstelt land vi til kamp vil mana.
Jorda vår med alt som gror, den er fundamentet,
For alt liv og mat på bord, vi frå den må hente.
Bruk den rett – vår bodskap stor; Reint miljø er meir enn ord.
Handling, tæl og kurs og ror, vi kan ikke vente.
Heim, familieliv så visst er vårt mål å freda.
Born som fødest, veks og trivst. Livets største gleda!
Skulen vår og god kultur, arbeidsplassar der vi bur.
Flukta bort frå bygda snur. Kvinner har idêar.
Utan kvinner er det sagt, Bygde-Noreg stansar.
Difor trengst det dagleg vakt, kløkt og opne sansar.
Kvinners rett vi fram skal stri. Og, vi vil i bygda bli!
Vår ressurs til landet gi. Arbeidskraft og ansvar.
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BILDER FRA OPPLAND BYGDEKVINNELAG SITT DISTRIKT

Iskyrkja i Fåvang

Lesjakyrkja i morgendis og Grimsdalen. Begge foto Bernt M. Tordhol
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Fra Gjøvik - Toten
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Fra Gjøvik – Toten
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Bilder fra Valdres området.
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Somarbilde : Brua over Gjæsa er ei 10.8 meter lang overbygd trebru.
M.A.U.R er eit kunstverk ved Pilegrimsleden mellom Øyer og Tretten.
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Skjønsbergaksla
Solnedgang med Lyngkampen i bakgrunnen.
Storhaugen
Det tredje bilde på fyrste motasjen , er blomstereng på fjellet.
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Masker i garnet
Som masker i garnet er vi
knyttet til kvarandre
ikkje tilfeldig.
Raknar ei knute,
raknar fleire.
Held ei maske,
held mange.
Saman kan vi greie
den rike fangsten
or djupet.
Einsleg er ei maske
ingen ting.
( Lisbeth Lid)
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Norde Land BKL

Torpa BKL

FELLESSKAP, LEVENDE BYGDER, PROSJEKTER

TRADISJON- BÆREKRAFT – FORMIDLING

Foto: Anne Terningen

Foto: Halgrim Øistad
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Gran BKL

Brandbu BKL

HISTORIE – HJERTEROM- NETTVERK

DUGNAD – NYTENKING – SAMARBEID

Foto: Anne Marie Hvattum

Foto: Øyvind Haslestad
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Lesjaskog Bygdekvinnelag forbereder rakfisklegging.
Foto: Laila Brøste
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