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Hilsen til årsmøte i Buskerud 

bygdekvinnelag 

 
Sigdal ligger midt i gamle Buskerud fylke. Bygda er 7,5 mil lang og strekker seg 

fra Modumdelet til Haglebu, på vestsida av Norefjell. Sigdal er 842 

kvadratkilometer i utstrektning, og vi er ca 3 500 innbyggere. Vi har variert 

natur med vide jordbruksområder i sør, til høgfjell i nord. Fra kommunesenteret 

i Prestfoss er de ca 6 mil til Drammen, Kongsberg og Hønefoss, og 10 mil til Oslo 

– vi er med andre ord en sentral distriktskommune. De viktigste innfartsårene til 

bygda er f.vei 287 fra Åmot i Modum, f.vei 134 fra Lampeland i Numedal f.vei 

191 fra Krøderen. 

Sigdal er Norges femte største hyttekommune med 5000 fritidsboliger. Vi har 

attraktive solrike hytteområder, og det er stor byggeaktivitet i fjellet. Våre 

fritidsbeboere tilbringer mer og mer tid på hyttene sine gjennom året – og vi 

har sett det siste året at mange også jobber fra hytta i perioder. Vi tror at 

tilrettelegging for helårsaktivitet blir en viktig næringsvei framover. Vi ønsker å 

utvikle oss fra å være en hyttekommune til å bli en reiselivskommune – og skape 

flere varige arbeidsplasser innenfor reiselivet. 

Industri er også en viktig næringsvei for Sigdal, og vi har flere 

industribedrifter i øvre og nedre del av bygda som gir mer enn 350 

arbeidsplasser til bygda. Mest kjent er hjørnesteinsbedriften «Sigdalkjøkken», 

som sysselsetter rundt 130 personer. 

Sigdal er også en jord- og skogbrukskommune der landbruket fremdeles betyr 

mye. Vi har nærmere 500 jordeiendommer som har i drift ca 33 000 dekar, og 

ca 600 skogeiendommer med rundt 460 000 dekar produktiv skog. I tillegg 

kommer store utmarks- og fjellområder. 

Bygda vår er kjent for sin vakre natur som gir glede og rekreasjon til 

innbyggere, fritidsbeboere og besøkende. Naturen og lyset har også tiltrukket 

seg kjente kunstnere – og vi har to kunstnerhjem som hver år har mange 

besøkende; Th Kittilsen`s «Lauvlia» ved Soneren og Christian Skredsvig`s 

«Hagan» i Eggedal. I Hagan er det bygd ett nytt og moderne galleri som stiller 

ut Skredsvig`s kjente malerier – og det er verdt et besøk i seg selv. 



I vest ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat som blei vedtatt vernet i 

2008. Naturreservatet dekker ert skogområde på 147 000 dekar i Sigdal, Rollag 

og Nore og Uvdal kommuner. Reservatet forvaltes av en egen forvalter og et 

lokalt forvaltningsstyre. 

Vi har en to meter høy Madonna, laget i lys granitt, stående på 1020 moh som 

skuer utover store deler av Sør-Norge, i radssona til Trillemarka- Rollagsfjell 

naturreservat. Med en steinlagt sti opp – og i en runde ned igjen, har dette blitt 

en stor turistattraksjon. I 2020 besøkte hele 30 000 mennesker Madonnaen – 

og vi også blitt kåret til «Norges beste turrute», i regi av Gjensidigestiftelsen 

og landets fylkeskommuner. 

Sigdal skal være en god kommune og bo- og arbeide i, trygge oppvekstvillkår, og 

god mulighet for god helse og trivsel. Vi ønsker flere innbyggere velkommen til 

bygd vår – og kommunen ønsker å være en aktiv tilrettelegger for å stimulere til 

bygging av boliger og leiligheter sammen med grunneiere og utbyggere. Vi følger 

nå spent med på utviklingen av «Sandsbråten Panorama», et nytt boligfelt under 

bygging ved Sandsbråten med verdens fineste utsiktstomter mot fjorden og 

fjella. Kommunen må, og vil være en tilrettelegger for flere tilsvarende 

prosjekter i kommunen. 

Velkommen til 

kommunen vår som 

vil bruke lokale 

ressurser til 

utvikling av 

lokalsamfunnet! 

Mvh Tine Norman 

Ordfører i Sigdal 

 

 

 

 



Velkommen til hjertet av Buskerud! 

Jeg vil ønske årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag hjertelig 

velkommen til Modum. Selv om årsmøtet i år er digitalt, er det fint å 

kunne fortelle mer om bygda jeg er så heldig å være ordfører i. Når 

pandemien er over, vil jeg gjerne ønske dere alle hjertelig velkommen 

til å besøke oss fysisk.  

Spesielt er å anbefale Blaafarveværket, med kunst, kultur og 

historie i skjønn forening. Og det er også å anbefale å besøke 

Vikersund hoppsenter, med verdens største hoppbakke som et 

imponerende skue. Er du ekstra sprek, kan du gå de 1078 trappetrinnene til topps.  

Når setet for årsmøtet er lagt til Modum, har dere på mange måter kommet til deres 

egne. Modum er i det gamle fylket Buskeruds største innen landbruk og skogbruk. 

Næringen har gjennom tidene vært svært viktig her i kommunen, også i dag tjener 

mange til livets brød på bygdene våre. 

Det er flott å kunne si at vi har svært aktive bygdekvinner her i kommunen, med 4 

lokale lag: Snarum, Øst-Modum, Søndre- og Nordre Modum Bygdekvinnelag. 

Bygdekvinnelagene er utvilsomt med å skape liv i bygdene våre. Dere gjør en uvurderlig 

innsats for å ivareta kultur og tradisjoner på landsbygda, og har en viktig funksjon i å 

være et møtepunkt og danne et motiverende fellesskap for kvinner i bygdene våre. 

Jeg er selv vokst opp med bygdekvinner i Nes på Romerike, og flyttet inn på gård da jeg 

fant meg mann i Modum. Bygdekvinnekulturen er dermed dypt plantet også i min egen 

ryggmarg. 

Vi i Modum er stolte av at navnet Buskerud kommer fra Modum. Navnet kommer fra 

Buskerud gård, som mange av dere kjenner som landbruksskole. Nå har fylket blitt til 

Viken. Men Buskerud vil leve videre; og vi synes det er flott at den videregående skolen 

i bygda har skiftet navn fra Rosthaug- til Buskerud videregående skole.  

Ved siden av å kunne gi ungdom en god utdanning bla innen landbruk, bygg- og matfag er 

Buskerud gård blitt til et nytt og moderne samlings- og utviklingssenter for landbruk og 

skogbruk; et riktig kraftsenter for landbruk, miljø og grønne næringer, kanskje ikke 

overraskende kalt Grønt fagsenter. 

Her er flere representanter for næringen samlet i et bygg, i samarbeide, der utvikling 

og nyorientering er 

viktige elementer.  

Jeg ønsker dere et godt 

årsmøte og lykke til med 

det viktige arbeidet i 

årene som kommer. 

Med hilsen 

Sunni Grøndahl Aamodt 

Ordfører Modum 

kommune 



 Buskerud bondelag 
 
Her kjem ein helsing frå Buskerud bondelag. Tida 

me lever i er sterkt prega av viruset covid 19. 

Bondelag bestemte seg tidleg for å vera med på 

dugnaden for å hindre spreiing av viruset. Dette 

har ført til få fysiske møter og mange digitale 

møter. Gjennom året har me blitt godt vane med 

digitale møter og nå får me gjort det meste over 

nett. 

Arbeidskraft til grøntnæringa har vore ei 

utfordring i 2020 og er det i 2021. Det er ei 

viktig sak me arbeider med. Ei anna sak er innspel 

til jordbruksforandlingan. I år ønskjer ein å prioritere dei produksjonane som tener dårlegast. 

Det er korn, sau og ammekyr. I tillegg vil velferd og investeringar for bøndene bli prioritert.  

Sommaren 2020 når alle skulle ha norgesferie, ønska bondelaget å sette fokus på det fine 

kulturlandskapet som landbruket skaper. Derfor vart det sett opp rammer som ein kunne stå inni. 

Då vart det eit bilde med ramme og fin bakgrunn. 

Me arbeider også me i få etablert eit utslag for mat (Matrike) i Lier. Maten som skal selast der 

skal vera norsk og produsert av mindre foredlingsbedrifter. Matrike som me ønskjer å skape, 

skal bli eit utstillingsvindauga for norsk landbruk.  Matrike skal gi ein anna oppleveing enn ein får 

når ein gå inni ein vanleg butikk. I dette prosjektet samarbeider me med småbrukarlaget og 

felleskjøpet. 

Tilslutt ønskjer me å takke for den gode jobben bygdekvinnelaget gjer for å skape ein møte plass 

for kvinner og å fremme norske mattradisjonar. Lykke til med arbeidet vidare!  



 Buskerud Bygdeungdomslag 

Året som har gått har vært annerledes for 

alle, og vi merker det godt i våre lag som 

lever for aktivitet. Våre lokallag har vært 

flinke til å arrangere digitale arrangementer, og flere lokallag har vært i dialog med 

bygdekvinnelagene om hvordan de også kan bli bedre på å arrangere digitalt. Vi er 

imponert over utviklingen til Norges Bygdekvinnelags Facebook-side, og er inspirert av 

det som blir skrevet. 

Fylkesstyret har arrangert digitalt årsmøte og deltatt på digitalt vårkurs, der vi har 

blitt kursa i våre verv og i organisasjonen som helhet. Høstkurset har imidlertid blitt 

avholdt fysisk på Bardøla høyfjellshotell, så lokallagene våre har fått god opplæring i 

sine verv. I år har vi også blitt fadderorganisasjon for Hordaland Bygdeungdomslag, som 

har helt nytt styre, det blir veldig spennende! 

Vi holder på med planleggingen av Høstarrangementet 2022, som vi har vært så heldige i 

å få lov til å arrangere. Selv om vi ser mot nok en sommer uten Landsstevnet går vi 

likevel en sommer i møte med mye sprell, aktivitet og moro, i litt ny drakt. 

Vi har i år vunnet NBU-klubba, som går til det fylkeslaget som har utmerket seg som 

best organisatorisk det siste året. I tillegg har et av våre lokallag vunnet 

aktivitetskampanjen, som det laget som har arrangert mest aktivitet det siste året. 

Vi takker for samarbeidet i 2020, og gleder oss til å fortsette å utvikle det enda mer i 

tiden som kommer. 

. 



Styret i Buskerud Bygdekvinnelag 2020 

Fra venstre: Eva Daler, Aud Teigen Gjerde, Frøydis Løkensgard,  Tonje Myhre, Karen Marie Aas 

og Sølvi Jødal. 

Styrets årsberetning for 2020. 

Årsmøtet ble holdt som telefonmøte 12. mai 2020.  Fra kl. 18.00 – 

kl. 20.00. Sone E med lokallagene Sandsvær, Vestfossen, Bakke, 

Haug, Bingen, Varlo og Nedre Eiker var arrangør, og det var disse lag 

som var ansvarlig for alle annonser til årsmeldingen.  

Koronapandemien gjorde det svært vanskelig for oss i fylkesstyret å få 

gjennomført årsmøtet.  Lampeland Hotell, som opprinnelig skulle vært 

arena for årsmøtet var utrolig generøse mot oss da vi måtte avlyse 

arrangementet den 14. mars 2020. Alle lokallag var også generøse og 

tilbakebetalte det de skulle.   Årsmøtet kostet BBK totalt kr. 110 650.  



Etter at styret forhandlet med hotellet, fikk vi en faktura på kr 30 000.  

Ut fra den sum satte vi opp en fordelingsnøkkel til lokallagene for 

tilbakebetaling til fylkesstyrets kasse.  

---- 

Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag fikk fine tilbakemeldinger fra 

delegater som deltok på årsmøtet at vi hadde gjennomført et godt 

årsmøte til tross for alle begrensninger som vi hadde. 30 delegater fra 21 

lokallag deltok. 

Styret fikk en ny tillitsvalgt på årsmøtet. Karen-Marie Aas kom inn i 

styret og representerte Sone B. Hun erstattet Marit Stevning. Styret 

fikk ingen representanter fra Sone F. Vara til styret, Ingebjørg 

Kongsjorden tok ikke gjenvalg og Kristin Baalerud fra sone B erstattet 

henne. 

Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag har 36 lokallag. 

I 2020 hadde Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag 815 betalende 

medlemmer.  Den siste landsoversikt er nå på ca. 12000 medlemmer 

fordelt på 430 lokallag.  

Medlemsregisteret hos NBK ble endret i 2020 og da med flere 

funksjoner. Dvs. Tillitsvalgte i lokallag har mulighet til å redigere 

kontaktinformasjon, melde inn nye medlemmer og fjerne medlemmer som 

av naturlige årsaker er borte. Distriktsstyret oppfordrer lokallagsledere 

i hvert enkelt lokallag å redigere medlemslister som er registrert hos 

NBK.  

--------- 

Styret har hatt 10 styremøter hvorav to møter var fysiske og da inkl. 

styreseminar over to dager, 3 styremøter på Messengers og fem 

styremøter på Zoom.  

Styret har behandlet 60-70 styresaker. 

Styremøtene har fordelt seg slik: 



Konstituerende styremøte 25. mai 2020 hos Marit Stevning på Lampeland. 

Styremedlemmer fikk tildelt sine verv.  

Tonje Myre Sonerepresentant for Sone A. Årsmøteutsending til Buskerud 

Bygdeungdomslag og bunadsansvarlig.  

Karen-Marie Aas for Sone B. Styremedlem og prosjektansvarlig for 

Guatemala. 

Aud Teigen Gjerde Sonerepresentant for Sone C og IT-ansvarlig. 

Eva Daler for Sone D. Sekretær og årsmøteutsending til Buskerud 
Bondelag. 

Frøydis Løkensgard for Sone E og Sone F og bunadsansvarlig. 

----- 

2. og 3. september. Styreseminar på Røyse. Eva Daler og Sølvi Jødal 
fordelte oppgaven seg imellom.

15. desember. Styremøte på Messengers.

7. januar 2021. Styremøte på Messengers.

18.januar 2021. Styremøte på Messengers.

8.februar 2021. Styremøte på Zoom. (Sølvi inviterte)

8. februar 2021. Styremøte på Zoom. (Frøydis inviterte)

24.mars 2021. Styremøte på Zoom.  (Sølvi Inviterte)

7. april 2021. Styremøte på Zoom. (Aud inviterte)

12. april 2021. Styremøte på Zoom. (Aud inviterte)

---------- 

I tillegg til disse oppsatte styremøter har styret «drillet» seg selv diverse 

ganger både på Messengers og Zoom, samt hatt mange telefonsamtaler seg 

imellom. Spesielt på Zoom- har vi utforsket denne nye møteplattformen, 

som viser seg å være ganske aktuell for møtevirksomhet når vi ikke kan ha 

vanlige personlige styremøter. Styret har ikke beregnet seg noen kostnad 

for disse ekstra møter.  



Distriktsstyret har gitt tilbud til lokallagsledere og valgnemnd om 

zoomveiledning. 

Tillitsvalgte i BBK / Distriktsstyret i Buskerud har deltatt på følgende 

arrangementer: 

11. juni 2020. NBK.  Ledersamling på Zoom. Sølvi Jødal deltok.

20. juni 2020. NBK.  Landsmøte på Zoom.  Valgte utsendings- delegater

fra BBK sitt årsmøte i 2020, Aud Teigen Gjerde og Sølvi Jødal deltok.

20. september 2020. NBK. Ledersamling på Zoom. Sølvi Jødal deltok.

4. oktober 2020. NBK. Distriktsledersamling på Zoom. Sølvi Jødal deltok.

12. november 2020.  NBK. Fellesmøte mellom fylkeslag. Zoom-møte. Tonje

Myhre deltok.

30. november 2020. NBK.  Valgnemndsarbeid. Zoom-møte. Aud Teigen

Gjerde og Sølvi Jødal deltok.

4. februar 2021.NBK.  Digitalt fagtreff med Sosan A. Mollestad. Kvinner-

Ut. «Kaffe og inkludering» Zoom-møte. Aud Teigen Gjerde, Tonje Myre og

Sølvi Jødal deltok.

8.februar 2020. Telefonmøte med nestleder i NBK Unni Skadsem.

27. februar 2021.  Tonje Myre deltok på digitalt årsmøte i Buskerud

Bygdeungdomslag

17. mars 2021. Eva Daler deltok på digitalt årsmøte i Buskerud Bondelag.

-------- 

Resolusjonen som vi stemte over på Distriktsstyret i Buskerud 

Bygdekvinnelag sitt årsmøte, 12. mai 2020 og som ble sendt umiddelbart 

til NBK, ble ikke behandlet.   Styret visste at fristen ble for knapp all den 

tid vårt årsmøte ble forskjøvet fra mars til mai. Vi fikk tilbakemelding at 

saker som skulle behandles på landsmøtet 20.juni 2020, måtte være 

styret i hende 8 uker før landsmøtet. Vi kunne sende resolusjon til 

landsmøtet i 2022.   



----- 

I 2020 ble Buskerud Bondekvinnelag offisielt registrert som Buskerud 

Bygdekvinnelag i Brønnøysundregisteret.  

--------- 

Styret har mottatt en søknad til Årets Lokallag og den blir sendt til NBK.  

Frist for innsending til fylkesstyret er 1. mai. Den heldige vinner blir kåret 

på NBK sitt inspirasjonsseminar på Lillehammer 5.-7. november i år. 

Premien til vinnende lokallag er kr. 20000,- 

-------- 

Arbeidsplan 2020-2021 som ble vedtatt på forrige årsmøte har vi etter 

beste evne forsøkt å arbeide etter.  Vi har foretatt en liten endring på 

arbeidsplanen. Under Overskriften MAT, har styret presisert at vi skal 

arbeide for å anbefale og markedsføre NORSK MAT. Dessverre har vi 

ikke kunnet følge opp våre gode intensjoner med arbeidsplan, grunnet 

«Korona-året» 

-------- 

Styret hadde intensjoner om å arrangere en inspirasjonsdag høsten 2020. 

Dessverre lot ikke dette seg gjøre av grunner vi alle kjenner til.  Styret 

vedtok på sitt styreseminar i september 2020 å sette sonemøter og 

inspirasjonsseminar på vent.  

------ 

Mange lokallag rundt om i distriktet har etter beste evne forsøkt å 

opprettholde litt virksomhet i sine lokallag.  Distriktsstyret i Buskerud 

Bygdekvinnelag berømmer de lokallag som har «holdt seg flytende» om jeg 

kan bruke dette uttrykk. Noen lokallag har gjennomført 

Tradisjonsmatskolen. Noen har deltatt på NBK sitt prosjekt på Verdens 

matvaredag 16. oktober 2020 «Bruk hele dyret». Noen har satt i gang 

prosjektet Kvinner-Ut. Noen har arrangert uteaktivitet «rundt bålpanna». 

Flere lokallag har hatt turgrupper ute i naturen.  I det hele tatt har 

kreativiteten vært stor.  Noen har fått inn aktuelle leserinnlegg i sine 



lokalaviser og på Facebook. Det siste leserinnlegg ble kalt «På jakt etter 

gull» hvor vårt fortreffelig kornprodukt BYGG ble presentert.  

-------- 

Distriktsstyret forstår svært godt at alt endret seg dramatisk for oss 

alle den 12. mars 2020 da Norge ble endret. Men vi har alle forsøkt å 

gjøre vårt beste ut av alt til tross for Koronapandemien      

Økonomien i Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag er god. Vi har hatt 

moderate utgifter.  

Styret arbeider godt sammen og vi har fordelt de ulike oppgaver mellom 

oss og ivaretar de oppgaver som forventes av oss.  

BYGDEKVINNELAGETS ETISKE KJØREREGLER • Vi skal respektere 

hverandre • Vi skal være åpne og ærlige • Vi skal vise engasjement • Vi 

skal være lojale mot avtaler og beslutninger • Vi skal skape trivsel, 

samhold og glede. 

For Fylkesstyret i Buskerud Bygdekvinnelag 

Distriktsleder Sølvi Jødal 



INNTEKTER: Regnskap 2020 Budsjett 2020 Regnskap 2019

3130 Loddsalg i forbindelse med årsmøtet 10 030,00 20 000,00 20 720,00

3131 Inntekt bunader 4 100,00 5 400,00 5 850,00

3132 Inntekter årsmeldingen 19 500,00 25 000,00 3 000,00

3133 Refusjon fra lagene: Årsmøte Lampeland 24 795,00

3920 Refusjon kontingent 88 073,60 83 100,00 83 100,00

3921 Tilskudd/refusjon NBK

3922 Momskompensasjon 5 990,00 5 000,00 6 396,00

Sum inntekter 152 488,60 138 500,00 119 066,00

HONORAR/MØTEGODTGJØRELSE:

5320 Møtegodtgjørelse 19 950,00 25 500,00 25 500,00

5330 Fast honorar styreleder 15 000,00 15 000,00 15 000,00

5331 Fast honorar sekretær 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5332 Fast honorar hjemmesideansvarlig 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5333 Fast honorar regnskap 7 000,00 7 000,00 7 000,00

5334 Fast honorar styremedlemmer 3 000,00 4 000,00 3 000,00

Sum honorar/møtegodtgjørelse 54 950,00 61 500,00 60 500,00

DRIFTSKOSTNADER:

6890 Annen kontorkostnad/porto 3 432,00 4 000,00 7 171,30

7100 Bilgodtgjørelse/passasjertillegg/refusjon reiseutgifter 10 751,80 20 000,00 20 226,40

7215 Organisasjonskurs 0,00 500,00

7220 Møtekostnader 924,81 2 000,00 25 326,00

7221 Årsmøte i Buskerud Bygdekvinnelag 30 690,00 30 000,00 34 391,00

7222 Årsmøte i Norges Bygdekvinnelag 0,00 20 000,00 0,00

7400 Kontingent 680,00 650,00 650,00

7430 Gaver 730,00 3 500,00 3 893,25

7770 Bank-/kortgebyr 1 010,35 1 300,00 1 231,41

Sum driftskostnader 48 218,96 81 450,00 93 389,36

DRIFTSRESULTAT: 49 319,64 -4 450,00 -34 823,36

RENTER:

8050 Renteinntekter 901,00 1 600,00 1 665,00

Sum finans 901,00 1 600,00 1 665,00

RESULTAT 50 220,64 -2 850,00 -33 158,36

Buskerud bygdekvinnelag

Resultatregnskap pr. 31. desember 2020



EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD:

Brukskonto 31.12.2020 153 414,19 Annen egenkapital 411 797,03

Ringerikskonto 31.12.2020 189 185,00 Leverandørgjeld 20 000,00

Rim og Regle-konto 31.12.2020 139 418,48

Resultat (overskudd) 50 220,64

Sum eiendeler: 482 017,67 Sum egenkapital og gjeld: 482 017,67

Ragnhild Aasand (sign.) Hanne Strøm (sign.)

Eggedal Bygdekvinnelag Røyken Bygdekvinnelag

Åse Skagnæs (sign.)

Kasserer

Revidert:

Buskerud bygdekvinnelag

Balanse pr. 31. desember 2020

Hønefoss, 20. februar 2021



Eggedal Bygdekvinnelag

Året 2020 med koronarestriksjoner har ført til at laget har hatt 

svært liten aktivitet. 

Det er dette året bare avholdt 2 medlemsmøter, ett i januar og ett i 

februar. I tillegg hadde vi en julemiddag i desember 2019 på Eggedal 

Borgerstue der også bygdekvinnelaget i Nedre Eggedal var med oss. 

Laget vårt var også med på en spleis sammen med de andre lagene i 

bygda slik at Sigdalsheimen kunne servere kling til sine beboere i 

jula. 

Laget har nå 11 betalende medlemmer, og stort sett er det et 

trofast frammøte når vi har møter. 

Utfordringen er å få noen til å ta på seg styreverv, samt at 

gjennomsnittsalderen er høy, men vi trives på møtene og vil gjerne 

komme sammen. 

Styresammensetning for 2020, ”forlenget” fra 

2019. 

Leder:  Anne Kristi Flikki 

N.leder: Signe Kjernaas

Kasserer: Bjørg Frøvoll 

Sekr: Margrete Rugland Aabø 

Styremedl/leder festkomite: Anne Marie Olsen 

Eggedal Bygdekvinnelag 

v/M.R. Aabø 



Nedre Eggedal bygdekvinnelag 

Vi har 7 medlemmer. Styret er det 

samme som sist år da vi ikke har så 

mange medlemmer at vi kan gjøre noen 

forandring. Det er fortsatt lite 

aktivitet pga Covid 19, men før 

pandemien kom, deltok vi på sonemøte 

på Nerstad (2019) hvor loddsalget gikk 

til Guatemala-prosjektet. 

Vi hadde kaffekoking på Frydheim for 

Skogbruksetaten. 

Julegrantenning ved Leikvang og i 

Øvregard´n, et samarbeid med 

barnehagen. 

Julebord på Borgerstua sammen med 

Eggedal BKL 

Vi har sponsa kling på Sigdalsheimens 

beboere til jul. Alle 3 BKL-laga i bygda 

betalte sin del. 

Hyggemøte på Eggedal Eldresenter med servering av kveldsmat og kaker, 

underholdning og loddsalg. 

Vi har også hatt en studiering: «Kultur og tradisjon». 

Det er gitt penger til Kreftsaken, Bygdekvinnenes hjelpefond og Guatemala. 

Vi gir også blomster og annet til medlemmenes åremålsdager og har kjøpt inn diverse 

til julegrantenning i bygda 

Takk til alle for godt samarbeid 

Mvh Sigrun 

Hei. Vi har ikke no bilde av laget vårt. Sender et Bilde malt 

av Chr Skredsvig som heter: Høst i Haga,n hvor han bodde. 

Vi bor i Kunstnerdalen og det er vi stolte av Bildet skuer 

utover mot Solevannet og Andersnatten Th Kittelsen bodde 

på Sole før han flytta til Lauvlia, som er i nærheten av 

Andersnatten. Vi 7 medemmene i laget bor alle i dette 

området.  

Vennlig hilsen Eggedal Bondekvinnelag V/Olaug. 



Sigdal Bygdekvinnelag 2020 

(Stiftet 1935)

Sigdal Bygdekvinnelag har ca 30 betalende medlemmer, men har åpne møter for andre 

interesserte.  Medlemsmøter hver 1. eller 2. onsdag i måneden, som regel på Nerstad 

Samfunnshus.  Leder er Lise Bakke. 

Fra årsmøtet oktober 2019 – til oktober 2020 hadde vi fem medlemskvelder med variert 

innhold. Noen eksempler: Tone Ranheim «Sigdal Næringshage»;  Anne Ingeborg Biringvad 

«Mitt liv som kunstner» (det var også sonemøte C), Marit og Halvard Haugen «Jakob 

Sande, liv og diktning»,  og Anne Coventry med yrkesforedrag «Taksidermist». 

Deltakere på medlemskveldene er i gjennomsnitt 20-25 stk.  Vi hadde også bakedager i en 

barnehage, samt kurs i fermentering av grønnsaker. Fra mars 2020 måtte alle arrangement 

avlyses, men vi greide å arrangere nytt årsmøte 14. oktober 2020.  

Vi lager mat av rotgrønnsaker med 4.-5. klasse Nerstad skol

Vi har hatt mange flotte foredragsholdere; 

Her Sidsel Børresen og Aina Bartman sammen med leder May Britt Dannemark ( 2017) 

Tema: Genmodifisering av mat. 



Nedre Buskerudbunad 

Nedre Buskerud damebunad ble 

godkjent av Buskerud bygdekvinnelag i 

1939. 

Den originale bunaden er i grønt eller 

svart ullstoff.  

Den forhandles hos Drammen husflid 

v/ Kari Anne Krøs. 

Blitsgt, 3.  3044 Drammen  

tlf 32832665  

mob 90862567. 

Sølvet forhandles hos  

Gullsmed Rita Dammen 

Lindåsveien 3. 3618 Skollenborg 

og  

Gullsmed Gunnar Horgen.  Bragernes 

Torg 4. 3017 Drammen  

tlf. 32839740  



Nedre Buskerudbunad 

I 2011 ble Nedre Buskerud 

herrebunad godkjent av  

Buskerud bygdekvinnelag   

Den er elegant. Har broderi bak 

på jakkekragen. Leveres med 

langbukser eller nikkers. 

Vesten er i damask i fargene gul, 

grønn eller svart. 

Den originale 

herrebunaden leveres igjennom 

Gøytøy. 

Adr: Nedre Storgate 13. 3015. Drammen 

Det originale sølvet har Gullsmed Rita Dammen overtatt 

Lindåsveien 3. 3618 Skollenborg. 

Mob. 93497110 



Nordre Modum Bygdekvinnelag 

Laget vårt er som navnet sier lokalisert i den nordre delen Modum, nærmere bestemt 

Vikersund, hvor også de fleste av våre 22 medlemmer bor. Vi har vært så heldige og 

fått mange nye medlemmer de siste par årene.  Vanligvis pleier vi å ha møter første 

torsdag i måneden, som oftest i leide lokaler eller utendørs. I forbindelse med årsmøtet 

har vi idedugnad på hva vi skal drive med i det kommende året slik at årsplanen vår har 

en blanding av både nye og gamle/faste aktiviteter. Aktiviteter som er gjengangerne er 

medlemstur, bakemøte der vi baker og deler julekaker og rakfisklag før jul. Sist år 

hadde vi Bier og humler som tema. Vi hadde aktiviteter som møte om «La humla suse» 

sammen med Bondelaget, besøk på en andelsgård hvor vi fikk omvisning og høre om 

betydningen av insekter og en hagevandring i en nydelig høstblomstrende hage der det 

også var mulighet til å kjøpe egenprodusert honning. Siste aktivitet innen det temaet 

skulle være en teatertur til Oslo der vi skulle se oppsetningen av Bienes historie. 

Dessverre satte koronaen en stopper for både fysisk og digital teaterforestilling. I 

stedet for bytur ble det en koselig rundtur i Modum, Sigdal og Krødsherad der vi 

besøkte en hjorteprodusent, kunstnerhjemmet Hagan og spiste middag på 

Norefjellhytta. Pandemien har også satt en stopper for alle medlemsmøter og 

aktiviteter etter årsmøtet i høst, men så snart smittevernreglene tillater det legger vi 

opp til noen utendørsaktiviteter i lokalmiljøet. Vi har også planlagt et prosjekt med 

aktiviteter for barn og ungdom i en 4H-klubb i forbindelse med Tradisjonsmatskolen – 

Bærekraftig matkunnskap - dette gleder vi oss til å ta fatt på. Nordre Modum 

Bygdekvinnelag har hjemmeside og er på Facebook. 

Hilsen 

Nordre 

Modum BKL 

v/ Solveig 

Kongsrud  



Søndre Modum Bygdekvinnelag 

Laget består av 22 medlemmer. Det siste året har aktiviteten vært litt annerledes 

grunnet Covid 19, men noe har vi fått til. Vi er en styrergruppe på 5 og har hatt fysisk 

årsmøte samt styremøter både fysisk og på telefon.  Vi hadde julemøte med 

pakkeaksjon og deltok på Humle-kveld på Brunes som ble arrangert av lagene nord i 

bygda. Ellers har vi hatt 2 medlemsmøter i luftige omgivelser: først i mai på 

Svendsrud gartneri med omvisning, presentasjon og handling med medbrakte 

kanelboller og kaffe etter stengetid. I september hadde laget et nytt luftig møte 

med godt oppmøte av medlemmer med følge. Denne gangen på Skott gård nordre hos 

Atle Sivert Tærum og bildene under er fra dette besøket. Vi fikk detaljert 

presentasjon av gården, produksjonen, produkter, salg og distribusjon. Det ble guidet 

tur med smaksprøver blant plommetrærne. Kirkens arrangement for Min 4-års-bok 

der laget bidrar, ble også endret noe av smittevernhensyn. Det var ikke aktuelt med 

bollebaking, men laget bisto i tilknytning til gudstjenestene i Åmot og Nykirke. Vi 

markerte påske og jul med litt oppmerksomhet overfor medlemmene. 

Hilsen styrergruppen 

Bodil Høluck Berg 

Anne Stine Bergan 

Kari Grette 

Jorunn Tandberg 

Åse-Berit Hof 



Snarum Bygdekvinnelag 

stiftet 1933 

Vi har 24 medlemmer i laget vårt. Juletrefesten hvor hele 

bygda er invitert ble avholdt på Snarum ungdomslokalet 5. januar. Barn og voksne fra 0 til 87 

år møtte opp. Det ble underholdning, gang og leik rundt juletreet, servering av mat, utlodning 

og masse hyggelig prat rundt bordene. Til slutt kom endelig julenissen med godteposer til 

barna - veldig stas og litt skummelt for noen få.  

Videre har vi våre møter hjemme hos medlemmene, første onsdagen i hver måned. Det ble 

medlemsmøte i februar og mars, men så startet restriksjonene 13. mars grunnet korona. 

Derfor måtte vi avlyse det meste, også avleggerauksjonen, som vi vanligvis har i mai måned. 

Dette er et arrangement for hele bygda, hvor medlemmene har med avleggere av ute-

/inneplanter som blir auksjonert bort.  

2. september var det tur for medlemmene til

Alpakkagården i Sigdal. Det var et morsomt

møte med alpakkaene. Eieren holdt foredrag

om oppstart og drift av gården og viste frem

alpakka-produktene som var til salgs.

I oktober hadde vi kurs i flatbrødbaking med 

Hjørdis Grønhovd som instruktør på Sysle 

skole, hvor seks medlemmer deltok.  

Årsmøtet ble avholdt 4. november på Røstvang lokalet, med god avstand. 

Ull-engle-verkstedet i desember med Hilde Rimeslåtten som instruktør måtte vi dessverre 

avlyse.  

Nå venter vi bare på litt mer varme i været så vi kan møtes på tur til en lavvo i nærområdet. 





ÅRSMØTELOTTERIET 2020/2021 - VINNERE

Nr Fra lag/innkjøpt Gevinst Sone Vinner 

1 Ytre Ådal Bakeredskap A Lise Håvardsrud 

2 Torpo Vevet løper B Marit Stevning 

3 Rollag Bok:  Mat fra Numedal C Ranveig Vatnås 

4 Vestfossen Gave D Espen Hval 

5 Lier Bok av Berit D. Soltvedt E Marit Bjerknes 

6 Hol Diverse oster F Hildur Bøe 

7 Innkjøpt 

Røyse bærpresseri: 

2 flasker saft i gavepakning A Sigrid Ella Kyrkjedelen 

8 Innkjøpt 

Røyse bærpresseri: 

2 flasker saft i gavepakning B Molla Lod 

9 Innkjøpt 

Røyse bærpresseri: 

3 glass ulike geléer C Eggedal bygdekvinnelag 

10 Innkjøpt 

Røyse bærpresseri: 

3 glass geléer + spekepølse D Ingrid Hval 

11 Innkjøpt 

Røyse bærpresseri: 

Saft, gelé, småsjokolader E Varlo bygdekvinnelag 

12 Innkjøpt 1 pyntepute (lilla) F Gro Hagen 

13 Innkjøpt 1 pyntepute  (lilla) A Veronika Jensen 

14 Innkjøpt 1 pyntepute  (lilla) B Ragnhild Bessie Arnø 

15 Innkjøpt 1 pyntepute  (lilla) C Snarum bygdekvinnelag 

16 Innkjøpt 

Gavepakning Cosmica: 

Body Lotion & dusjgele D Jacob Jødal 

17 Innkjøpt 

Gavepakning Laura Ashley 

Håndsåpe & håndkrem E Synnøve Vinsvold 

18 Innkjøpt 

Gavepakning Beau Terra 

Dusjolje og kremsåpe F Bente Ølstad 

19 Innkjøpt 

Aurora: 

Lunsjbrikker, lys, servietter A Inger Marie Engene 

20 Innkjøpt 

Aurora: 

Tovet sitteunderlag B Gro Rundbråten 

21 Innkjøpt 

Aurora: 

Tovet sitteunderlag C Snarum bygdekvinnelag 

22 Innkjøpt 

Aurora: 

Nålepute, klut og lys D Sognedalen bygdekvinnelag 

23 Innkjøpt 

Aurora: 

Nålepute, lys, servietter E Bjørg Leret Grøstad 

24 Aud T. Gjerde Strikkede herretøfler F Hildur Bøe 

25 Aud T. Gjerde Strikkede dametøfler D Hans P. Storholm  -  Pjazza 

26 Innkjøpt Salatbestikk + grytekluter A Veronika Jensen 



Noen av gevinstene i lotteriet. 

Vi gratulerer alle lag som har hatt jubileum i 2020. 

Haug bygdekvinnelag med 90 årsjubileum, 

Flesberg bygdekvinnelag med 80 år og  

Varlo bygdekvinnelag med 70 år 



Øst-Modum Bygdekvinnelag 

Øst-Modum Bondekvinnelag ble stifta 5. 

mars 1947, og i 1987 skifta vi navn til Øst-

Modum Bygdekvinnelag. Neste år har vi 75-

års jubileum, og vi har allerede begynt å 

tenke på hvordan vi ønsker å markere 

anledningen!  

Vi er et aktivt lag, og ved utgangen av 2020 

var vi 26 medlemmer. Alderen spenner seg 

fra medlemmer i 30 åra til over 80, og vi 

jobber målrettet for å få med de yngre. 

Til tross for coronaen, har vi innenfor 

smittevernreglene klart å avholde flere 

medlemsmøter, i tillegg til ulike aktiviteter 

som ramsløktur og grønt loppemarked. På høsten arrangerte vi «det gode måltid», med 

servering av fersk suppe.  

Det siste møtet vi rakk å holde før innføring av strengere smittevernregler og 

nedstenging var årsmøtet, hvor vi i anledning verdens matvaredag serverte lammegryte 

med rotgrønnsaker. Kvelden blei avslutta med at vi lagde våre egen hjemmelagde 

juleakevitt og krydderwhisky under kyndig veiledning.  

2020 var også året hvor vi fikk oppretta og tatt i bruk vår egen hjemmeside, på 

bygdekvinnelagets nettsider. Så for de som er interessert i å lese mer om aktiviteter og 

oppskrifter, er det bare å gå inn på www.bygdekvinnelaget.no og søke på Øst-Modum. 

Hilsen Øst-Modum bygdekvinnelag 

Vårens ramsløktur til Lier var en stor suksess.
Foto: Gro Rundbråten. 

Deler av vareutvalg av stauder, urter og blomster til grøntloppemarked i 2020. Foto: Gro Rundbråten. 

http://www.bygdekvinnelaget.no/


 Bygdekvinnelagsangen 

Mel: Sov du vesle spire ung 

Norges Bygdekvinnelag, løfter høyt sin fane. 

Bruker tiden dag for dag, alltid er på bane. 

Kvinner vil og kvinner kan, bygge bru, gå hand i hand. 

For et trygt og velstelt land, vi til kamp vil mane. 

Jorda vår med alt som gror, den er fundamentet. 

For alt liv og mat på bord, vi fra den vil hente. 

Bruk den rett - vårt budskap stort: Rent miljø er mer enn ord. 

Handling, tæl og kurs og ror, vi kan ikke vente. 

Hjem, familieliv så vist er vårt mål å frede. 

Barn som fødes, voks og trivs. Livets største glede! 

Skolen vår og god kultur, arbeidsplasser der vi bor. 

Flukten bort fra bygda snur. Kvinner har ideer. 

Uten kvinner er det sagt, Bygde-Norge stanser. 

Derfor trengs det daglig vakt, kløkt og åpne sanser. 

Kvinner rett vi frem skal stri. Og, vi vil i bygda bli! 

Vår ressurs til landet gi. Arbeidskraft og ansvar. 

http://120751-www.web.tornado-node.net/




Kvinnene i Guatemala 

Guatemala i Mellom-Amerika ligger nær verdenstoppen når det gjelder vold mot 

kvinner. Bygdekvinnelagets internasjonale engasjement støtter et 

bistandsprosjekt i området Huehuetenango. For å bedre kvinnenes kår i dette 

jordbruksområdet har NBK gått sammen med Utviklingsfondet. Det satses på å 

hjelpe dem med utdanning og gi dem mulighet for økonomisk selvstendighet. 

Bygdekvinnene i Guatemala etablerer kvinnegrupper og kaffekooperativer. Der 

får kvinnene ny kunnskap, bygger selvtillit og lærer av hverandre. Dette gjør at 

de sammen kan stå opp mot volden, og at de etter hvert får mere respekt 

gjennom at de lykkes med prosjektene sine. 

Det drikkes ganske mye kaffe i Norge. For en tid siden reiste en gruppe 

småbønder fra Guatemala til Trondheim for å promotere kaffen de dyrker. 

Kaffehuset Kjeldsberg kjøpte 50 sekker av dem til en høyere pris enn de ville 

fått hjemme. Rema 1000 tok det inn i sine hyller. – På den måten kan norske 

kaffedrikkere støtte prosjektet ved å ta seg en kopp kaffe. 





Vår leder Sølvi Jødal i Buskerud bk. gir seg. 

Sølvi ble klappet inn som leder etter benkeforslag på årsmøtet for 

5 år siden på Bardøla hotell. 

Det var sporty gjort. 

Sølvi er samvittighetsfull, ryddig, nøyaktig og går på nye oppgaver 

med godt humør 

Hun stiller på fylkessamlinger, landsmøter, lokallagsjubileer og 

ikke minst sonemøter, og gir styret fyldig referat.  

Hun har hele tiden ivret for å samle lagene til påfyll på seminarer 

og noen har det blitt. 

Raust åpnet hun hjemmet sitt for styret til overnatting, når vi har 

hatt 2 dagers styremøter. 

En fin måte å bli bedre kjent på for oss i styret.  

Sølvi tar utfordringer på strak arm. Buskerud ble innlemmet i Viken, og vi endret navn til 

Buskerud distrikt.  

Sølvi kontaktet de andre distrikts lederne i Viken fylke, og foreslo et samarbeid. 

Under nedstengningen av Norge i mars 2020 ble det mye ekstra arbeid for henne.  

Vi hadde bestilt Lampeland hotell til årsmøte. Sølvi sto på og forhandlet seg til en god avtale for 

alle lokallag. 

Årsmeldingen 2020 ble for første gang lagt ut elektronisk til alle medlemmene. 

For første gang ble årsmøte i 2020 telefonisk og Sølvi loset oss trygt i havn. 

Hun veiledet styret til å bruke Messenger og Zoom, og selvfølgelig trengte vi hjelp av It 

ansvarlig i styret vårt. Men vi har gjennomført flere styremøter på den måten. 

Sølvi, vi vil savne ditt rolige og positive vesen i alt du foretar deg. Du 

har virkelig stått på for oss i styret, og ledet oss trygt igjennom 5 år. 

En stor takk fra oss i styret. 

Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler 

• Vi skal respektere hverandre

• Vi skal være åpne og ærlige

• Vi skal vise engasjement

• Vi skal være lojale mot avtaler

og beslutninger

• Vi skal skape trivsel, stolthet og glede
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Buskerud Bygdekvinnelag 

Stifta 1938 
 

Leder sier: «Ring direkte til meg, 
sonerepresentant eller NBK sentralt.  

Bankforbindelse: Sparebank 1. 
Konto nr. 22802301956 

Schweigaards gate 34 F 
  

Post til BBK: 
Leder: Sølvi Jødal 

Bønsnesvn.77, 
 3530 Røyse 

Tlf. 
22 05 48 15 

Mob. 

92206054 

post@bygdekvinnelaget.no 
 

E-post til BBK: 
tjodal@online.no 

Sekretær:  
Eva Daler 

Hundstadveien 338,  

3530 Røyse 

Mob. 
45248465 

E-post til BBK: 
 

evadaler@gmail.com 
 

Hjemmeside + IT -
ansvarlig 

Aud Teigen Gjerde, 
Østskaugen 120 

3624 Lyngdal 

Mob. 
90757490 

 

audbtg@gmail.com 

Kasserer: 
Åse Skagnæs 

Mob.   
922 28 440 

 
ultvedt@online.no  

Soner i Buskerud 
Bygdekvinnelag 

Lokallag 
36 stk 

Stift 
år: 

Lokallagsleder  
2020 

 
Telefon,          mailadresse 

Sone A 9 lokallag  

Hallingdal 
v/ Tonje Myre 
Tlf.:47839029 

tonje.myre@gmail.com 
Halandvegen 3B 
3540 Nesbyen 

Ål, Ål 1939 Hanne Therese Thorsby 90969613 vbgrott@hotmail.com 

Votndalen, Ål 1949 Kristin Trintrud 48111811 krist-tr@online.no 
Leveld, Ål  1946 Bjørg Feten 95944891 bfeten@online.no 
Torpo, Ål 1946 Gerd Ljønes Brunsvold 90667467 Gerdjb@online.no 
Dagali, Hol 1949 Lise Håvardsrud 90838515 lisehaavard@gmail.com 
Hol, Hol 1957 Inger Margrethe Medhus 41508076 imargrethe@medhus.info 
Hovet, Hol 1938 Vigdis Bøthun Grøtt 90969613 vbgrott@hotmail.com 
Hemsedal, H 1946 Torgunn Huso (postmot.) 95046340 olavhuso@online.no  
Nes, Nes 1939 Tonje Myre (kontakt) 47839029 tonje.myre@gmail.com  

Sone B 5  lokallag  i 
Numedal 

v/Karen Marie Aas 
tlf. 92887420 

aas.karenmarie@gmail.com 

Fleksåsveien 1 
3620 Flesberg 

 
Uvdal, N og U 

 
1935 

 
Gunnhild Vikan 

 
41554835 

 
spesialsom@live.no 

Nore, N og U 1937 Helga Wetterhus  41252757 helga.wetterhus@hotmail.com 
Rollag, R 1931 Wenke Fulsaas 48201938 enkeful@hotmail.com 

Flesberg, F 1940 Åse Bjøråsen,  47312782 marit@laagen-revisjon.no   
Svene, F 1934 Kristin Baalerud 97099706 kristin@flesberg-regnskap.no  

Sone C 7  lokallag 

 Sigdal, Modum og 
Krødsherad 

v/ Aud Teigen Gjerde 
Tlf.:90757490 

audbtg@gmail.com 
Østskaugen 120 

3624 Lyngdal 

Eggedal S 1947 Anne Kristi Flikki 90998601 gunnar.basen@ringnett.no 
Nedre Eggedal, S 1947 Sigrun Thales 41500375 sigruntha@icloud.com  

wilh-th@online.no 
Sigdal, S 1935 Lise Bakke 41293153 lise.bakke.sigdal@gmail.com  
Nordre Modum, M 1929 Solveig Kongsrud 97707618 solveig.kongsrud@gmail.com  
Øst-Modum, M 1947 Gro Rundbråten 95999549 grorundbraten@gmail.com 
Snarum, M 1933 Vera S. Hilsen 97121847 verahilsen@gmail.com 
Søndre Modum, M 1938 Åse-Berit Hoffart (kontakt) 46787307 ase_berit_hoffart@hotmail.com 
     

Sone D  5  lokallag 

 Hole og Ringerike 
v/Eva Daler   

  Mob. 45248465 
evadaler@gmail.com 

Hundstadveien 338,  

3530 Røyse 

 
Sognedalen, R 

 
1938 

 
Karen Dale Juvet 

 

90558510 

 

karendjuvet@outlook.com 
Norderhov, R 1939 Else Hval 98020347 elsehval1945@gmail.com 
Tyristrand, R 1938 Vibeke Ring Strandberg  47252960 tyristrand.bygdekvinnelag@gmail.com 

Ytre Ådal, R 1937 Karen Johanne Rognerud 91103586 karenrog@online.no   
Hole, Hole  1928 Anne Marie Henriksen  41541121 am-henri@online.no 

Sone E  7 lokallag  

Kongsberg, Øvre Eiker og 
Drammen 

v/Frøydis Løkensgard 
froydislm@gmail.com 

Moil: 92042490 

Utsikten 7 
3300 Hokksund 

     

Sandsvær BK 1931 Solveig P. Aas 47838477 solveig.aas@altiboxmail.no 

Vestfossen, Øvre E 1953 Marit Wergeland Skarra 97087922 maritwskarra@gmail.com  

Bakke, Øvre Eiker 1929 Gro Bugge Rydgren (pm) 97176640 groryd@gmail.com  

Haug, Øvre Eiker 1930 Wenche Sæthra (pm) 91366112 Wenche.sethra@yahoo.no 

Bingen, Øvre Eiker 1949 Anne Britt Jellum 95054187 annebrittjellum@gmail.com  

Varlo, Øvre Eiker 1950 Frøydis Løkensgard 92042490 froydislm@gmail.com 

Nedre Eiker, N E 1929 Borghild M D Nordlid 90992743 bmdnordlid@yahoo.no  

Sone F  3 lokallag 

Hurum, Røyken og Lier 
v/Frøydis Løkensgar 

 
Hurum, H 

 
1935 

 
Liv Kristin Furua  

 
98658471 

 
livkhf@gmail.com 

Røyken, R 1929 Hanne Strøm 48111120 hakstrom@start.no 

Lier, L 1933 Mette Rustand (kontakt) 90683262 metrust@online.no 

NB! Informasjon om lokallagene er for 2020.                

Lys blått felt. Greit å ha.                                     

Resten rundt er det som gjelder fram til årsmøtet 

april 2021. 

BBK har VIPPS: 541268 
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