
 
 

Årsmelding for Romedal bygdekvinnelag 2018/2019 
 

Styret har bestått av: 

Margrete Ruud Skjeseth – leder 

Anne Line Rasch – nestleder 

Kjersti Sørmoen Håland - økonomi 

Erna Østberg – studieleder 

Anne Frang – sekretær 

Øyunn Kleppe Norman – 1. vara 

Oddrun Merete Sagevik – 2. vara 

 

Møtevirksomhet og informasjon: 

Det har blitt avholdt 3 styremøter, foruten kontakt via telefon, messenger og e-post. 

Facebook-siden og hjemmesiden til informasjon til medlemmer og andre er i drift. 

Informasjon til medlemmene er sendt via E-post (halvårsplaner og månedlige 

informasjonsmailer når det er arrangement på gang)  

 

Antall medlemmer: 43 pr 01.10.2019 

 

Medlemsmøter/arrangement 2018/2019 
 
 

Dato 

 

Type møte/arrangement 

 

Merknad 

24.10.18  Årsmøte på Tallholen 

Flerbrukshus 

Årsmøtesaker 

13 medlemmer var tilstede. 

Etter møtet fortalte Anne Helga Maagaard om alt 

arbeid som har blitt lagt ned for å få den gamle 

Tallholen skole til å bli et flott flerbrukshus.   Det 

har vært mange møter med forskjellige instanser, 

søknader om økonomisk støtte og en enorm 

dugnadsinnsats.  All ære til alle som har bidratt til 

at Tallholen Flerbrukshuset har blitt et trivelig sted 

for diverse aktiviteter.   

03.11.18 HBK sin Inspirasjonsdag 

på Blæstad  

En dag med påfyll, inspirasjon og samhold med 

spennende og lærerike workshops. To fra lagt vårt 

møtte opp 

12.11.18 Servering på Stange 

bibliotek  

To medlemmer stilte med kaker og kaffe til salg 

på kulturkveld 



13.11.18 Lefsebaking, Bryggerhuset, 

Gaustad nordre 

8 medlemmer deltok og kjevlet og stekte flotte 

lefser. Koste oss med dagens bakst og deilig 

pålegg og kaffe.  Margrete var instruktør 

22.-

25.11.18 

HBK’s medlemstur til 

Helsinki 

Organisasjonsbesøk og skolelunsj, besøkte 

bygdekvinnelagets "tvillingsøster" Maa- ja 

Kotitalousnaiset samt besøkte den gamle 

Saluhallen som selger ferske matvarer, kjøtt, brød, 

ost og fisk.  7 var med fra Romedal 

03.12.18 Adventsmøte hos Karoline 

Finstad Vold, Røhne nordre 

7 deltakere lagde dørkransen til jul. Suppe og 

adventshygge 

28.12.18 4. dagsball Arrangeres med bondelag og bygdeungdomslag. 

142 deltakere 

29.12.18 Juletrefest Arrangeres med bondelag. 140 deltakere 

13.01.19 Synge jula ut Ilseng 

Omsorgsboliger  

 

 

Ottestad helse- og 

omsorgssenter 

12 beboere møtte opp og koste seg med trekkspill-

toner av Nora Lund og servering av kaffe og kaker 

fra RBK 

Avlyst pga sykdom 

23.01.19 Regionsmøte i HBK i 

Heradsbygda 

To representanter fra oss 

 

05.02.19 Felles styremøte med 

Stange BK 

Møtet ble avholdt med mulighet for felles 

arrangementer. Spesielt Tradisjonsmatskolen. 

Prosjektet er ment å synliggjøre alt arbeid som 

bygdekvinnelagene gjør med tradisjonsmat og 

matformidling.  Oddrun og Øyunn skal arbeide 

videre med prosjektet 

19.01.19 Felles måneskinnstur med 

Stange BK 

7 ivrige skigåere som fikk en flott tur med 

fullmåne som lyste opp landskapet gjennom 

Stangebygda 

06.02.19 Medlemsmøte – 

«Kvinnefellesskap på tvers 

av kulturer» på Grobunn 

16 ivrige lyttere til en strek historie fra Cibibs liv i 

Sudan og videre til Norge. Bente Habberstad Ryen 

fra Flyktningetjenesten i Stange kommune 

14.03.19 Krafttak mot Kreft, 

Tallholen Flerbrukshus 

Simen F. Stenseth – leder i 

Prostatakreftforeningen innledet med sin historie 

om det å få kreft. Han er også likeperson. Anne 

Line Rasch fortalte om det å være pårørende.  16 

deltakere. 

22./23. 

03.19 

Årsmøte i HBK i Rendalen Margrete var ordstyrer.  To representanter fra oss 

31.03.19 Hjalp til på HBU’s 

arrangement på Jønsberg 

To medlemmer deltok 

02.04.19 Stange bibliotek Salg av kaffe og kaker 

11.04.19 Medlemsmøte hos Gemma 

Alders Strikkeriet, Stange.   

10 deltakere. Omvisning og informasjon om 

bedriften. Hun stikker flotte klær på strikkemaskin 

og selger fra sin butikk hjemme i Stange. Det var 

flere som kjøpte seg ny kolleksjon den kvelden. Vi 

fikk servert kaffe og kaker 

13.05.19 1. fellesmøte om 

Tradisjonsmat med Stange 

Øyunn og Oddrun er ansvarlig fra RBK 



BK – som er i 

planlegginsfasen 

21.05.19 Tur på Ilsengstiene Åmot, Stange og Vang bygdekvinnelag samt 

HBK’s leder Sanna Røhr besøkte oss og vi gikk en 

fin, men våt tur på Ilsengstiene.  De ca 40 turgåere 

hadde med seg kaffe og biteti. Turleder: Margrete 

Ruud Skjeseth 

25.05.19 Medlemstur til Kirsten 

Winge og Arne Nohr, 

Osensjøen 

Vi fikk inspirasjon, oppleve og smake god mat fra 

bål og kokegrop. En variert utedag med historier, 

lærdom, kultur og tradisjon. 15 deltakere fra oss 

19.06.19 Besøk på Bæta’n, 

Ringsaker BK 

Prosjekt «Kvinner ut» som Norges BK har fått 

midler til og har som mål en økt satsning på 

inkludering og integrering av innvandrerkvinner. 

Ringsaker BK har i samarbeid med Ringsaker 

Røde Kors, Frivilligsentralen og Buketten "fått" et 

jordstykke av som de benytter til dyrking av 

forskjellige grønnsaker, urter og poteter. 

22.06.19 Åpen hage hos Inger 

Brøndbo, Dal Vestre 

Hagelagene i området hadde åpent arrangement 

for å se på et stort mangfold av både pryd- og 

nytteplanter både i hagen og i drivhuset. Blomster, 

urter, bær og grønnsaker. Laget vårt stod for kaffe 

og kakeservering og inntekten gikk til Inger 

25.08.19 Åpen gard på Jønsberg Salg av sveler og kaffe. Viktig dugnadsinntekt: 

Solgt for kr 21 700.- 

10.09.19 Stange bibliotek Salg av kaffe og kaker. 

21/23.09 Midt i matfatet Vakter for HBK i Vikingskipet 

 

Fylkeslaget har sendt ut en «høring i fylkene om regionreform og konsekvenser for vår 

organisasjon». Laget diskutert for og imot reformen og det viste seg at vi ikke kan finne gode 

argumenter for at vi skal slå oss sammen med Oppland.  Anne F utarbeidet et skriv som ble 

sendt til fylkeslaget. 

Vi mottok en «Valgpakke» - en brosjyre vedrørende NBK sine hovedsaker mot høstens 

kommune- og fylkestingsvalg: Jordvern, Skolemat og Arbeidsplasser og verdiskaping i 

bygdene.  Vi informerte våre medlemmer om dette i medlemsinfo for mai/juni 

 

Takk for all god hjelp og innsats fra alle i året som har gått. 
 

Vi ser fram til et nytt aktivt bygdekvinneår 2019/2020 – hvor Stange og Romedal BK skal 

være arrangører av fylkesårsmøte i mars 2020. 

 

Romedal, 20.10.2019 

 

 

Anne M. Frang 

Sekretær 


