
 

 

 

 

ÅRSMELDING BUSKERUD 

BYGDEKVINNELAG 2021 

ÅRSMØTET 2022 PÅ FLÅ I VIKEN 

Lokale arrangører er 9 lokallag i sone A 

ÅL, VOTNDALEN, LEVELD, TORPO, DAGALI, HOL, HOVET, 

HEMSEDAL OG NES 
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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. 
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Fra venstre: Frøydis, Aud, Eva, Anne Britt, Tonje, og Karen-Marie  
STYRET I BUSKERUD BYGDEKVINNELAG 2021 

  Representerer 

Leder Aud Teigen Gjerde  
Nestleder Frøydis Løkensgard Sone E, F 

Sekretær Eva Daler Sone D 

Styremedlem Karen-Marie Aaberg Aas Sone B 
Styremedlem Tonje Myre Sone A 

Styremedlem Anne Britt Jellum Sone C 

Karen-Marie er kontaktperson til Buskerud Bygdeungdomslag.  Eva er 
kontaktperson til Buskerud Bondelag, Frøydis er bunadansvarlig, Tonje og Aud er 
IT ansvarlige. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÆRESMEDLEM: Sigrid Hals 

1.vararepresentant Kristin Baalerud B 

2.vararepresentant Ranveig Solumshengslet C 

3.vararepresentant Mette Rustand F 
Revisor 1 år Ragnhild Aasand C 

Valgnemnd Trine Slotfeldt B 
Eli K S Wittusen F 

Vara valgnemnd Torgunn Huso A 
Marit W Skarra E  

Møteleder Hanne Strøm F 

Vara møteleder Sølvi Jødal D 
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Hjertelig velkommen til Buskerud Bygdekvinnelag sitt distrikts årsmøte i Flå. 

Tenke seg til at vi får så storfint besøk av dere når en endelig kan møtes fysisk igjen. 

Bygdekvinnelaget tar samfunnsansvar ute i distrikt Norge som er svært viktig. Jeg vet at i de bygdene 
som ikke har dere, er det ett savn å ha noen som verner om norske tradisjoner innen 
mat/håndarbeider, sosiale rettigheter, turer, temakvelder og kanskje det vi savner aller mest……. en 
møteplass. Jeg kan bare beklage at denne organisasjonen ikke er i her i bygda. Håper dere tar 
utfordringen ☺. 

Flå er en vakker, liten kommune først i Hallingdal. Som viser sin styrke gjennom ett godt samarbeide 
med næringslivet, frivillige, grunneiere og kommunen. Og akkurat dette samarbeidet skaper de store 
og små eventyra i bygda vår. 

I Flå finner du ca 1050 innbyggere, 4 bjørner og 2200 hytter, for øyeblikket. 

Fløværinger er folk som vet å sette pris på uberørt natur, ett aktivt lokalmiljø, gode naboer og ett 

godt oppvekstmiljø med full barnehagedekning og en god skole. Og vi har plass til mange flere her. 

Noe kommunen jobber med i ett prosjekt som heter «Bo og bli lyst» sammen med frivillige, lag og 

foreninger.  

Vi har litt av hvert å by på med vår unike beliggenhet i den norske fjellheimen. Vi er ved inngangen til 
Hallingdal og halvannen time fra Oslo, og tilbyr et nesten uendelig spekter av muligheter. Snøsikre 
vintre med flotte toppturer og preparerte løyper innover de hvite fjellviddene, milevis med skiløyper, 
gamle setervoller og godt med fiskevann. Om sommeren kan du legge fotturen til en av fjelltoppene i 
området, benytte deg av fantastiske jakt- og fiskeforhold eller sette deg på sykkelsetet ned til bygda 
og gjennom Eventyrveien som strekker seg fra Geilo til Krøderen. Hvis du har lyst på andre 
opplevelser som ikke nødvendigvis gjør deg svett på ryggen, så har vi det også. 

Jeg vil varmt anbefalere dere ett besøk i Bjørneparken og en ny dinosaur utstillingen som kommer 
sommeren 2022. I fjor var det besøksrekord med over 100.000 besøkende, tross pandemi. I 
Bjørneparken ønsker vi at du skal bli kjent med de fantastiske dyrene som finnes i vår natur, og 
parken er vårt utrykk for vår kjærlighet til dyrene og naturen. Vi ønsker dere skal lære om dyrene i 
naturen, sammenhenger og gjennom dette selv få ett ønske om å bevare og ta hensyn til dyrene som 
bor sammen med oss på planeten vår. 

Rovvilt senteret finner du også i Flå, det er nasjonalt. Og ett sted hvor du får lære om rovdyrene på 
en nøytral og objektiv måte. Lokalene finner en inne på Bjørneparken, og der treffer du entusiastiske 
narturveiledere som mer enn gjerne svarer på spørsmål om bjørn, ulv, jerv og gaupe, samt kongeørn. 

Jeg ønsker dere ett godt årsmøte med gode samtaler over en kaffekopp. Og lykke til videre med det 

viktig arbeidet dere representerer.  

Beste hilsen fra  
Merete H. Gandrud  
Ordfører i Flå 
Ordfører  
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Styret i Buskerud Bygdekvinnelag 2021 

Fra venstre: Karen Marie Aas, Eva Daler, Anne Britt Jellum, Tonje Myre, Aud Teigen Gjerde og 

Frøydis Løkensgard.   

Styrets årsberetning for 2021. 

Årsmøtet ble gjennomført digitalt på Zoom 17. april 2021.  Fra kl. 13:00 – kl. 

15:40. Sone C med lokallagene Eggedal, Nedre Eggedal, Sigdal, Nordre Modum, 

Øst-Modum, Snarum og Søndre Modum var arrangør, og det var disse lagene som 

var ansvarlig for alle annonser til årsmeldingen.  

Koronapandemien gjorde det vanskelig for oss i distriktsstyret å få gjennomført 

fysisk årsmøtet. Det ble derfor gjennomført på Zoom, en rimelig måte, men lite 

sosialt. 

Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag fikk fine tilbakemeldinger fra delegater 

som deltok på årsmøtet at vi hadde gjennomført et bra årsmøte til tross for alle 

begrensninger som vi hadde. 36 delegater fra 21 lag deltok. 
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Styret fikk en ny tillitsvalgt på årsmøtet. Anne Britt Jellum kom inn i styret. Hun 

erstattet Aud Teigen Gjerde som overtok ledervervet, etter at Sølvi Jødal gikk av 

som leder. Anne Britt overtok sone C. Styret fikk ingen representanter fra Sone F 

dette året heller.  

Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag har 36 lokallag.     

I 2021 hadde distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag 826 medlemmer. 

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 til å redigere medlemslister som er 

registrert hos NBK. Denne jobben har nok vist seg vanskelig i mange av lokallagene, og 

det er derfor fortsatt litt usikkert hvor riktige listene er. 

Styret har hatt 12 styremøter hvorav 3 møter var fysiske og da inkl. styreseminar 

over to dager, de øvrige er gjennomført på Zoom. 

Styret har behandlet ca. 70 styresaker. 

Styremøtene har fordelt seg slik: 

Konstituerende styremøte 10. mai 2021 hos Eva Daler på Røyse.  Styremedlemmer fikk 

tildelt sine verv.  

Tonje Myre fortsetter som sonerepresentant for sone A, styremedlem IT-ansvarlig og 

bunadsansvar.  

Karen-Marie Aas fortsetter i sone B. Styremedlem og årsmøteutsending til Buskerud 

Bygdeungdomslag. 

Anne Britt Jellum ble sonerepresentant for Sone C. 

Eva Daler ansvarlig for sone D. Sekretær og årsmøteutsending til Buskerud Bondelag. 

Frøydis Løkensgard for sone E og sone F og bunadsansvarlig. 

26. mai. Styremøte på Zoom.

24.-25. august. Styreseminar på Grøset seter i Sigdal. 

13. september. Styremøte på Zoom.

20. september. Styremøte på Zoom.
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8. oktober. Styremøte på Zoom. 

22. november. Styremøte hos Tonje på Nesbyen. 

29. november. Styremøte på Zoom. 

19. januar 2022. Styremøte på Zoom.. 

14.februar 2022. Styremøte på Zoom.  

28.februar 2022. Styremøte hos Frøydis (Karen Marie og Aud på Zoom). 

I tillegg til disse oppsatte styremøter har styret vært hyppige brukere både på MSN 

og via mail.  Zoom gir oss mulighet for kortere og hyppigere møter, da vi slipper lange 

kjøreturer. Buskerud Bygdekvinnelag har kjøpt abonnement på Zoom, så vi vil fortsette 

å benytte denne muligheten også i fremtiden. 

Tillitsvalgte i distriktsstyret i Buskerud har deltatt på følgende arrangementer: 

27. april 2021. NBK.  Distriktsledersamling på Zoom. Aud deltok. 

17.-21. august 2021. NBK. Distriktsledersamling/studietur til Finnmark. Aud Teigen 

Gjerde deltok. 

4. september 2021. Studieforbundet kultur og tradisjon, bli-kjent møte i Oslo. Aud 

deltok.  

30. september 2021. Buskerud Bygdekvinnelag arrangerte Inspirasjonsdag på 

Lampeland hotell. 

11. oktober 2021. Flesberg Bygdekvinnelag, årsmøte, Aud og Karen Marie deltok. 

26. oktober 2021. Svene Bygdekvinnelag, årsmøte, Aud deltok med bilder fra 

Finnmarksturen. 

28.-29. oktober 2021. Bondelagskonferansen, Aud deltok som representant fra NBK. 

5.-7. november 2021.  NBK. Inspirasjonsseminar på Lillehammer. Tonje og Frøydis 

deltok.  

18. november 2021. Ledermøte i Buskerud Bondelag.  Eva deltok 

24. november 2021. Sandsvær Bygdekvinnelags 90-års jubileum. Frøydis og Aud deltok. 

6. desember 2021. Rollag Bygdekvinnelags 90-års jubileum. Karen Marie og Aud deltok. 

3.februar 2022. Telefonmøte med vår kontaktperson i NBK Unni Skadsem. Aud deltok. 
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5. mars 2022. Øst-Modums 90-års jubilum. Anne Britt deltok. 

Resolusjonen som vi stemte over i Buskerud Bygdekvinnelag sitt årsmøte, 12. mai 2020 

kom for sent, og er derfor sendt inn på nytt til årets landsmøte i Norges 

Bygdekvinnelag. 

Årsmøtet 2021 ba om at arbeidsplan 2020-2021 måtte bli mer konkret. Vi har derfor 

gått helt vekk fra denne og laget et årshjul der det er listet opp gjøremål gjennom 

hele året. En mal som aktivt kan brukes og oppdateres underveis. 

Styret arrangerte inspirasjonsdag 30. september 2021 på Lampeland. Dagen ble delt i 

to bolker, den ene med opplæring i bruk av nettsider og facebook, der Helle og Cecilie 

fra NBK var foredragsholdere. Den andre i organisasjonsarbeid og Hvordan få med 

yngre i laget, med Anne Drugelid og foredraget Skaurock med Dagfinn Kolberg   

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

virksomhet i sine lokallag.  Distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag berømmer de 

lokallagene som har gjennomført ulike aktiviteter til tross for pandemien.  

Distriktsstyret forstår svær godt at alt endret seg dramatisk for oss alle den 12. 

mars 2020 da Norge ble stengt ned. 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 distriktsstyret i Buskerud Bygdekvinnelag 

 

Distriktsleder Aud Teigen Gjerde 
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INNTEKTER: Regnskap 2021 Budsjett 2021 Regnskap 2020

3120 Refusjon egenandel inspirasjonsseminar 9 600,00

3130 Loddsalg i forbindelse med årsmøtet 429,00 5 000,00 10 030,00

3131 Inntekt bunader 0,00 4 500,00 4 100,00

3132 Inntekter årsmeldingen 6 500,00 20 000,00 19 500,00

3133 Refusjon fra lagene: Årsmøte Lampeland 0,00 24 795,00

3920 Refusjon kontingent 88 070,40 88 000,00 88 073,60

3921 Tilskudd/refusjon NBK 0,00

3922 Momskompensasjon 8 170,00 5 990,00

3925 Refusjon fra Studieforbundet 30 875,00 5 000,00

Sum inntekter 143 644,40 122 500,00 152 488,60

HONORAR/MØTEGODTGJØRELSE:

5320 Møtegodtgjørelse 33 200,00 25 500,00 19 950,00

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 68 200,00 61 500,00 54 950,00

DRIFTSKOSTNADER:

Dataprogram 4 000,00

6890 Annen kontorkostnad/porto * 6 833,50 4 000,00 3 432,00

7100 Bilgodtgjørelse/passasjertillegg/refusjon reiseutgifter 14 392,25 15 000,00 10 751,80

7216 Inspirasjonsseminar 25 320,00 0,00

7220 Møtekostnader 13 931,43 2 000,00 924,81

7221 Årsmøte i Buskerud Bygdekvinnelag 0,00 5 000,00 30 690,00

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

7400 Kontingent 695,00 680,00 680,00

7430 Gaver 12 760,00 2 000,00 730,00

7770 Bank-/kortgebyr 1 219,25 1 300,00 1 010,35

Sum driftskostnader 75 151,43 33 980,00 48 218,96

DRIFTSRESULTAT: 292,97 27 020,00 49 319,64

RENTER:

8050 Renteinntekter 320,00 900,00 901,00

Sum finans 320,00 900,00 901,00

RESULTAT 612,97 27 920,00 50 220,64

* inkl. dataprogram

Buskerud bygdekvinnelag

Resultatregnskap pr. 31. desember 2021
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EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD:

Brukskonto 31.12.2021 146 232,16 Annen egenkapital 462 017,67

Ringerikskonto 31.12.2021 189 505,00 Leverandørgjeld 12 525,00

Rim og Regle-konto 31.12.2021 139 418,48

Resultat (overskudd) 612,97

Sum eiendeler: 475 155,64 Sum egenkapital og gjeld: 475 155,64

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

Eggedal Bygdekvinnelag Røyken Bygdekvinnelag

Revidert:

Buskerud bygdekvinnelag

Balanse pr. 31. desember 2021

Hønefoss, 14. februar 2022

Åse Skagnæs (sign.)

Kasserer
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DAGALI BYGDEKVINNELAG 

har vært aktivt i over 70 år og har 10 medlemmer. 

Medlemsmøtene er den grunnleggende aktiviteten i laget. 

Fast på årsplanen er kvinnetreff 8.mars, matsalg på museumsdagen, pynting av 

kirka til høsttakkefest og felles julebakst. 

Fysisk aktivitet har vært viktig. Vi har hatt ukentlig trim, men den stoppa opp da 

koronaen kom. 

 Vi går turer som kombineres med besøk til kulturminner, eller på sanketur. 

 Vi har starta med formiddagstreff hver uke med trening for 65+ og sosialt 

samvær med litt datalæring. 

Mat er viktig. Vi har hatt ulike kurs opp gjennom årene. Det siste var 

Tradisjonsmatskolen – bærekraftig matkunnskap- sammen med Dagali 4H.  

En gruppe jobber med å lage info-tavler over kulturminner i bygda. Vi har 

tidligere satt opp tavler på 3 steder. Nå er vi i gang med det største prosjektet 

som er for Seterdalen i Dagali.  

Vi avsluttet året – 21, med julemiddag på Lia fjellhotell.                                                                                           

Laget betalte – en kompensasjon for medlemskontingenten som bare blir 

høyere og høyere…. 
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LEVELD BYGDEKVINNELAG 

 

Leveld bygdekvinnelag er eit lite lag, med berre 10 

medlemmer, dei fleste pensjonistar.  

Aktiviteten blir ikkje stor. Møta blir stort sett haldne heime hjå nokon av 

medlemmene. 

 Kvar sommar står laget for vatning på kyrkjegarden i Leveld. Dette har vorte 

veldig godt motteke. Det er mange som bur utenbygds, men har nære 

slektningar som er gravlagde her. Då er det kjekt å vita at blomane på grava 

ikkje turkar bort.  

Laget stiller opp på ein del arrangement på Leveld Kunstnartun og sel kaffi og 

litt å bite i.  

I samarbeid med UKL (utvalde kulturlandskap) Leveld, har me samla inn gamle 

bilete, som Oskar Puschmann har refotografert, for å vise korleis ting har 

forandra seg. 

 I 2021 var laget vårt 75 år. Dette feira me med ein biltur. 7 av medlemmene 

var med på turen, som blant anna gjekk til Uvdal stavkyrkje, og med 

jubileumsmiddag på Torsetlia Fjellstue på Dagalifjellet. 
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ÅL BYGDEKVINNELAG  

 

starta opp som Ål bondekvinnelag i mars 1939. I dag er me 

15 medlemmer i fleire aldrar. 

 

 Laget er ein aktiv deltakar i lokalmiljøet, gjerne i samarbeid med andre. Me har 

til dømes hatt kafé og matsalg under Folkemusikkveka i mange år. Formidling 

av lokale mat- og kulturtradisjonar er viktige saker, men koronasituasjonen har 

sjølvsagt sett preg på aktivitetsnivået dei to siste åra. 

 

 I 2021 fekk me likevel gjennomført Tradisjonsmatskulen, der geit gjekk att som 

tema for samlingane. Me var også med og feira FN-dagen på Ål kulturhus med 

fokus på ”Bærekraft”. Det blei difor kun brukt lokalprodusert kjøt og 

grønnsaker i suppa me serverte. Og før jul inviterte Ål handelsforening oss til å 

servere julegraut i samband med julemarknaden.  

 

Det har vore fint å komme litt i gang att. Ål bygdekvinnelag har tidlegare gitt ut 

ei kokebok med lokale mattradisjonar og ein DVD med bunadstradisjonar frå 

Øvre Hallingdal.  
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VOTNDALEN BYGDEKVINNELAG (stifta1949) 

Laget vårt har 30 medlemmer. 

Koronasituasjonen har ført til noko redusert 

aktivitet. Årleg blåtur, lagstur og kurs har vorte sett 

på vent.  

I fjor fekk me gjennomført fire styremøter og tre medlemsmøter.  

Då det tok til å vårast i fjellet, hadde me samling i det fri på Votndalsåsen. Me 

starta med rusletur på nylaga gang- og sykkelsti og  avslutta med matservering 

ved Lyabrua. Tidlegare år har me arrangert jonsokfeiring same plassen. 

I juli kokte og serverte me vassgraut på handelsdag på Sundre, eit årleg 

oppdrag. God stemning og ein fin dag. 

I september samla me oss i Aktiviteten i Sando der me også heldt årsmøte i 

oktober. På årsmøtet planla me matmesse som me fekk gjennomført på 

Votnahall fyrste laurdag i desember. Der 

selde laget julebakst, me arrangerte kafé 

og lokale matprodusentar hadde stand. 

Adventsmøte med julemiddag, sosialt 

samvær og nissebesøk gjekk også av 

stabelen i desember. 

Ved runde tal gjennom året, ordnar styret 

med blomehelsing frå laget. 
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NES BYGDEKVINNELAG 

Nes bygdekvinnelag i Nesbyen kommune ble stiftet 

i 1939 og har i dag 23 medlemmer  

Vi har normalt medlemsmøter en gang i måneden. 

Fast møteplass har vært Hagaled gjestegård. Julemøtet her er en årlig 

begivenhet. Alle stiller i finstasen, mange i bunad eller stakk. Vi koser oss med 

pinnekjøttmiddag og det hender at julenissen kommer. 

I november lager vi mat sammen. I 2021 bakte vi julekaker som vi solgte på «Jul 

på museet» med veldig god respons. 

I mai er det blåtur, dvs. en ettermiddagstur til et spennende sted i 

nærområdet. 

I 2021 har Nes bygdekvinnelag for 10. gang arrangert onsdagsturer. Hver 

onsdag ettermiddag fra april til september (unntatt sommerferien) legger vi i 

vei til mange flotte turmål i egen kommune, på toppturer, skogsvandring, 

besøk på nedlagte småbruk, gjerne med lokalkjent guide. Turene er åpne for 

alle og en fin måte å bli kjent i egen kommune. 
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TORPO BYGDEKVINNELAG 

 

Vi er et lite lag med 13 medlemmer på TORPO i Ål kommune, et av nå 4 lag i 

kommunen. Årsplanene våre for de to siste årene viser at pandemien har hatt 

stor innvirkning på oss og vi har hatt flere avlyste enn gjennomførte 

arrangement. Vi håper Frivillighetens år 2022 blir annerledes……  

En normal årsplan for oss inneholder jevnlige medlemsmøter, fellesmøte med 

de andre laga i Ål, en Blåtur, stølsdag på Gaurhovd på Torpoåsen i august. Vi 

håper det blir mulig å gjennomføre den i år.  

Mange år har vi også hatt juleverksted før jul, og her er et bilde fra det siste 

hvor vi laget kranser med god hjelp av vår egen flinke blomsterdekoratør 

Leonore Nesje Ødegård  

 

 

 

Fornøyde deltagere: Ingebjørg Karterud, Gerd L Brunsvold, Grete B Evensen og 

Dagny R Liahagen  
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HOVET BYGDEKVINNELAG 

Laget vart stifta i 1938 og heldt til i fjellbygda Hovet øvst i 

Hallingdal. Laget har 17 medlemmer, inkludert to 

æresmedlemmar. Me har møta våre på bygdas samfunnshus, 

Fjellheim, eller på møterom på tidlegare Hovet skole. To og to medlemmar har ansvar for 

møta og finn ulike tema/foredragshaldarar. Dei har også med ein gjenstand eller fleire som 

dei fortel om og dei serverer kveldsmat el.l. Alle har med ein gevinst og trekninga på slutten 

av møte er alltid like stas.  

Laget samarbeidar med andre lag og foreiningar om å halde liv i bygda vår, t.d. arrangere 

påskequiz, organisere dugnad med å plukke søppel og gjere det fint til nasjonaldagen, bidreg 

med bakst til 17.maifeiring, servere lunsj til skuleungane, arrangere peparkakeutstilling og 

juletrefest. Saman med Hovet biblioteks venneforening har laget lagt til rette for datakafe og 

møteplassen «Strikk og lytt», der ein kan møtast til ein prat over kaffikoppen, samt få vere 

med på opplesing. Laget er med å sponse brøyting av lokal turveg og me støttar 

fadderbarnet vårt. 

Dei siste to åra har me hatt redusert aktivitet grunna pandemien. Men no er me i gang att. I 

september inviterte me dei andre laga i sona til sonemøte og det var veldig kjekt å endeleg 

kunne møtast att. Før jul samarbeida me med andre lag i bygda om eit nytt 

førjulsarrangement som samla små og store til juleverkstad, grautfest med basar og 

julegrantenning. Plan vidare dette halvåret er meir samarbeid med andre lag, bl.a. servere 

kveldsmat på skirenn som idrettslaget arrangerer, lage til kakelotteri, invitere til kurs i 

takkebakst for medlemmer og andre, be medlemmane med på blåtur og besøke dei eldre på 

sjukeheimen. 

Me ynskjer også å fokusere på medlemspleie og har dei siste åra spandert middag ute på 

medlemmane i høve årsmøtet. Til fjorårets årsmøte i fylket spelte me inn at kontingenten 

har vorte vel dyr og at dette gjer det utfordrande både å behalde medlemmar og ikkje minst 

verve nye. Me håpar at det skjer positive endringar i denne saka. 

Slagordet vårt er 

«Hovet 

bygdekvinnelag; i bygda 

– for bygda!» og me ser 

på uss sjølve som 

viktige støttespelarar 

når det gjeld å halde 

bygda vår levande! 

 

 

 

Frå 80-års jubileet i 2018 
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HOL BYGDEKVINNELAG  
Motto: Ein kan ikkje gjere alt, men saman kan vi gjere noko! Hol 

Bygdekvinnelag vart stifta i januar 1957 og det er 65-årsjubileum i år. Me held 

til i Øvre Hallingdal, ein av kommunane som i år er vertskap for årsmøtet i BBK. 

Laget har i dag 25 medlemmer, dei fleste i godt vaksen alder, men óg nokre yngre. 4 nye medlemmar 

i 2021. Gjennom året har me hatt mange interessante møter. 

 I 2021 jobba me med prosjekta ”Norsk matradisjon”  og «KvinnerUT». 

 I 2022, kurs i bunadsaum, kranselaging, skinnarbeid, takkebakst. 

Me brukar å lage årsplanar der me set opp månadlege aktivitetar. Dei er stad- og datofesta. Det gjer 

det enkelt for medlemmane å planlegge travle kvardagar. Det kan vere medlemsmøte, ein tur, eit 

arrangement eller anna. Ansvar for månadsmøtene rullerer, og slik kan alle vera delaktige i 

lagsarbeidet. Nokre faste oppgåver gjennom året er å lage til eit skolemåltid for alle elevar/lærarar 

ved skulen vår, eit populært og kjekt tiltak. 17. mai deltaking. Me er også med på kyrkjebakken under 

olsokfeiringa i Gamlekyrkja, står for gratis  kaffi med noko attåt. Me er med på Bygdemuseet under 

”Holsdagen” med både kaffi/ matservering og påsetting av tradisjonellle hovudplagg. Nytt i 2020 og 

’21 er ei stor gartnergruppe der me samarbeider med kommunen om eit pent og nystelt 

bygdesenter. Me legg til rette for eit triveleg besøk på alders- og sjukeheimen med mat og kaffi i 

november. Har gjerne ein aktivitetskveld før jul for ”å gjere og lære” og ivareta det sosiale 

fellesskapet. Konsert med hyggekveld står for tur 8.mars.     

Inger Margrethe ( leiar i Hol BK, 2020-21-22…) 

Bilete frå 2017 
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HER KJEM EI HELSING FRÅ BUSKERUD 

BONDELAG 

 

Me gjekk inn i året med eit håp om at me skulle sjå enden på covid-19 

pandemien. Det viste seg å ikkje vera riktig. Den største utfordringa var innan 

produksjonar som er avhengig av utanlandsk arbeidskraft. Der var det mykje 

arbeid med å overtyde styresmaktene om at Norge er heilt avhengig av 

utanlandsk arbeidskraft. Landbruket var i 2021 flinke til å prøve å ta inn norske 

arbeidsledige. I landbruket er det viktig med erfaring og kunnskap om den 

jobben som skal gjerast. Derfor er det ønskeleg med arbeidarar som er kjente 

med produksjonen enten om dei er norske eller utanlandske.  

 

I 2021 la jordbruket fram sitt krav 27. april, ei uke seinare kom staten med sitt 

tilbod (4. mai) og 6. mai braut jordbruket forhandlingane med staten. Brotet 

kom av at det var for stor avstand mellom krav og tilbod. Blant anna kravde 

jordbruket ei investeringspakke utanom jordbruksoppgjeret. Dette kom staten 

ikkje jordbruket i møte på. Bakgrunnen for dette kravet er ein NIBIO rapport 

som viser at det trengs 20 milliardær for å bygge om mjølkefjøs frå båsfjøs til 

lausdrift innan 2034. 

Brotet var eit faktum og aksjonar med bannere, traktoraksjonar og arbeid med 

media var gjennomført.  

 

Hausten 2021 var det eit viktig stortingsval. Der la me inn innsats for å få 

politikarane til å svare konkret på om dei ville støtte landbruksløfte. I 

landbruksløftet er inntekt det viktigast virkemidlet. Politikarane støtta stort sett 

landbruksløftet. Og når valresultatet vist at det norske folk ønska anna 

regering. 

 

Allereie på sommaren 2021 såg ein at prisstigninga låg høgare enn det som var 

lagt inn i prognosane for 2022. Dette gjaldt spesielt bygningsvarer og gjødsel. 

Faglaga kravde 754 millionar i tilleggsforhandlingar, og me var glad når staten 

var einig i kravet. 

 

 Årsmelding Buskerud Bygdekvinnelag 2021 19



Den store prisauken som me opplever nå, spesielt på straum, drivstoff, 

kunstgjødsel og byggevarer er ei kjempeutfordring det blir arbeid mykje med. 

Her er det viktig å ha både ein kortsiktig plan og ein langsiktig plan. Planen på 

kort sikt må vera at staten lager kompensasjonsordningar så landbruket held 

matproduksjonen oppe. På lang sikt må det arbeidast med at prisen på 

produkta me sel kan auke i takt med prisauken i samfunnet, da må me jobbe 

vidare med handlingsrommet i tollvernet. 

 

Når ein tenker på alle ting som skjer i verden er landbruket er viktigare enn 

nokon gong.  

 

Til slutt ønskjer me å takke for den gode jobben bygdekvinnelaget gjer for å 

skape ein møteplass for kvinner og å fremme norske mattradisjonar. Lykke til 

med arbeidet vidare 

 

 

Traktorkolonne på Steinssletta i forbindelse med jordbruksforhandlingane 2021 
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KJÆRE BUSKERUD BYGDEKVINNELAG 

Vi har gjennom året jobbet målrettet for å holde 

aktiviteten oppe gjennom nok ett år med 

pandemi. Pandemien har vært hard for våre lokallag, men nå som alt åpner opp 

ser vi at kalenderen igjen fyller seg med arrangementer. 

Gjennom året har lokallagene arrangert spillkvelder, stevner, kaffeslaberas, 

kusafari, håndarbeidskvelder, førjulskvelder og så mye mye mer. Vi kan også 

gratulere Ringerike Bygdeungdomslag som i høst hadde oppstartsmøte og 

årsmøte, og som nå er et aktivt lokallag i Buskerud.  

Fylkesstyre arrangerte i september Høstkurs for alle styrene i lokallagene. 

Høstkurs ble avholdt på Quality Hotel Vøringfoss grunnet vårt samarbeid med 

Hordaland Bygdeungdomslag. Det ga oss en mulighet til å ta turen over vidda 

og danne mange flere 

bekjentskap. Høstkurs er 

en helg spekket av 

organisasjonslære, 

bankett og tevling. 

Årsmøte ble avholdt på 

Høgheim i Lyngdal, hvor vi 

hadde gode diskusjoner 

og gode digresjoner. 

 

Vi takker for samarbeidet i 

2021, og gleder oss til å 

fortsette å utvikle det 

enda mer nå som vi kan 

møtes igjen.   
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 Vi gratulerer alle lag som har hatt 
jubileum i 2021.  

Sandsvær Bygdekvinnelag med 90 årsjubileum, 

Rollag Bygdekvinnelag med 90 årsjubileum og  

Leveld Bygdekvinnelag med 75 årsjubileum. 
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Norges Bygdekvinnelag sin VÅR DAG er 16. oktober 2022. Tema for Bygdekvinnelagets VÅR DAG er mangfold og 

bærekraft. 16. oktober er verdens matvaredag. Verdens matvaredag er en dag mange Bygdekvinnelag har markert i 

mange år.  

Norges Bygdekvinnelag vil utarbeide felles materiell til 16. oktober, og legge til rette for at Bygdekvinnelaget over hele 

landet skal få gode arrangement. Dette kommer det mer informasjon om. 
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Redigert sist  
 

Mars  
2022 

 

Norges Bygdekvinnelag   → 

                                                  

 
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: Aud Teigen Gjerde 

Østskaugen 120 
 3624 Lyngdal 

Tlf. 
22 05 48 15 

Mob. 

92206054 

post@bygdekvinnelaget.no 
 

E-post til BBK: 
buskerudbygdekvinnelag@gmail.com 

 

audbtg@gmail.com 

Sekretær:  
Eva Daler 

Hundstadveien 338,  

3530 Røyse 

Mob. 
45248465 

E-post til BBK: 
 

evadaler@gmail.com 
 

Dig.årsmelding + IT ansvar 
Tonje Myre 

Halandvegen3b 
3540 Nesbyen 

Mob. 
47 83 90 29 

 

tonje.myre@gmail.com 

Kasserer: 
Åse Skagnæs 

Mob.   
922 28 440 

 
ultvedt@online.no  

Soner i Buskerud 
Bygdekvinnelag 

Lokallag 
36 stk 

Stift 
år: 

Lokallagsleder  
2022 

 
Telefon,          mailadresse 

Sone A 9 lokallag  

Hallingdal 
v/ Tonje Myre 
Tlf.:47839029 

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

Ål, Ål 1939 Tone Idunn Anthun 93484446 toneidunnanthun@gmail.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/ Anne Britt Jellum 
Tlf.95054187 

annebrittjellum@gmail.com 

Vestbyveien 191 
3330 Skotselv 

 

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 Birgit Midtgård 97727961 birgit.midtgaard@online.no 

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 Monica Vinsvold 9757755 m.wilberg@hotmail.com  

Sone F  3 lokallag 

Hurum, Røyken og Lier 
v/Frøydis Løkensgard 

 
Hurum, H 

 
1935 

 
Liv Kristin Furua  

 
98658471 

 

livkhf@gmail.com 

Røyken, R 1929 Liv Veeser 91130393 lveeser@online.no 

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

NB! Informasjon om lokallagene er for 2022.                

Lys blått felt. Greit å ha.                                     

Resten rundt er det som gjelder fram til årsmøtet 

19.mars 2022..    BBK har VIPPS: 541268 
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