Årsmelding for Stord Bygdekvinnelag 2018/2019

Styret har siden årsmøte 25.10.2018 vært sammensatt slik:
Leder:

Rigmor Vikane

Nestleder:

Mariann Veivåg Helseth

Kasserer:

Sissel Ingleid Bjelland

Sekretær:

Marit-Anne Heimvik

Styremedlem:

Peggy Marit Husevik Bærøy.

1. vara:

Guro Kristi Holmberg

2. vara:

Kjersti Søvde

3. vara:

Aud Brit Eide

Revisorer:

Esther Aasen Bjelland
Alfhild Førland

Valgnemd:

Eldbjørg Martinussen
Guro Kristi Holmberg

Utsendinger til Fylkesårsmøte på Helgatun i Myrkdalen:
Rigmor Vikane,
Guro Kristi Holmberg,
Sissel Ingleid Bjelland.
Antall styremøter: 5
Antall saker: 36
Antall arrangement: 22
Antall medlemmer: 24

Aktiviteter i Stord Bygdekvinnelag 2018/2019
13.11.2018:

Rigmor, Eldbjørg og Guro Kristi hadde lefsekurs for Velferdsklubben i SKL.
3 damer og 4 menn var interesserte og lærevillige kursdeltagere i kantina på
SKL. Det ble laget nordlandskaker og lefser.
5.12. 2018: Kransekurs hos Elie på Blomeverkstaden hennes. 10 medlemmer og 4
venninner meldte seg på. Vi lærte å lage kranser på både halm, streng og
mose. Laget sponset medlemmene med kr 295,- Egenandel var kr 500.En trivelig førjulsaktivitet.
11.12.2018: Julemøte hos Guro Kristi i Gamlahuset på Førland.
Ei nydelig pynta stue ønsket 16 medlemmer velkommen.
Vi sang julesanger, spiste julemat fra koldtbord alle hadde bidratt til, fortalte
vitser og leste fine dikt. Som alltid var det pakkeleik. Til slutt ble «Deilig er
jorden» avsunget stående. Vakkert.
18.-19.1 2019:Scandic Maritim i Haugesund. Temakurs Kosthold, helse og fysikk.
Arrangør :Rogaland Bygdekvinnelag.
Rigmor og Sissel reiste, og fikk med seg mange flotte og interessante foredrag.
24.1 2019:
Møte i Fjellgardane Bygdahus. 21 personer møtte, derav 3 fra Huglo og 5 fra
Fitjar. Gerd Fladby og Jan Morten Nesse fortalte og viste bilder og film fra
Comalapa og Guatemala. Det ble servert nydelig gryterett og kaker, og det ble
solgt masse lodd. Kr. 1000.- gikk til Comalapaforeningen, og kr. 3400.- gikk til
Guatemalaprosjektet i NBK.
15.2.2019:
Strikk på dalen i regi av Omvikdalen Bygdekvinnelag. 6 damer fra Stord
reiste. Det var et flott opplegg med interessante foredrag, god mat og kjekke
folk.
27.2.2019:
Møte i Hagerupshuset hvor 12 damer møtte. Da var det hekling som sto på
programmet. Rigmor underviste. Koselig møte med håndarbeid og god prat
23.-24.3. 2019:Fylkesårsmøte på Helgatun i Myrkdalen. Rigmor, Guro og Sissel møtte.
26.3.2019:
Møte i Hagerupshuset hvor 14 damer møtte. Det var gjenbruk og gjenvinning
som var tema. Rigmor og Guro fortalte om sine prosjekt. Vi snakket også om
høring i fylkene om regionreform og konsekvenser for organisasjonen.
Morsom utlodning med gevinster tatt fra skapet.
2.4.2019:
Tradisjonsmatskulen. Veldig kjekke timer med 14 ungdommer på 9. trinn
De laget kjøttkaker i brun saus med poteter, ertestuing og gulrøtter.
Til dessert var det sviske/aprikosgrøt. Vi var 7 damer fra laget.

8.4.2019:
25.4.2019:

23.5.2019:

25.5.2019.
28.5.2019:
11.6.2019:
22.6 2019:

3.9. 2019:

10.9.2019:

21.9.2019:

Styrene i Fitjar bygdekvinnelag og Stord bygdekvinnelag møttes for å
diskutere, og komme med en uttale om sammenslåing av fylkeslag.
Uttalen ble sendt til Àsa Gunnarsdottir 9.4. 2019
Møte i Utbygdo Grendahus. Råvareaksjon Bygg. Seniorforsker Einar Risvik fra
Nofima holdt foredrag om Bygg, og om hvordan en kan få barn til å spise mer
variert. Vi hadde invitert foreldre og ansatte i Sæ og Sævarhagen bhg, og
de omkringliggende bygdekvinnelag. Vi var 54 som hørte på flotte
foredrag. Arna ledet møtet med stø hånd. Det ble servert smaksprøver på mat
med bygg, og kaffe og kaker. Så var det selvsagt utlodning. God stemning.
Sissel og Rigmor møtte på samarbeidsmøte om integrering/inkludering av
flyktninger i Stord kommune. Bygdekvinnelaget er det eneste frivillige laget av
de som møtte, som jobber spesielt mot kvinner. Spørsmål om vi kan stille
midler til rådighet til inkluderingseminar i høst i IKK.
Rigmor og Peggy var på Kursholderkurs på Sandsli Vgs. I regi av
Tradisjonsmatskulen og NBK.
Tradisjonelt blomemøte i Gamlahuset på Førland. 16 damer møtte til god
bevertning og masse blomster til utlodningen.
Fjerde KvinnerUT arrangement. Avtalte med mottaket at damegruppa skulle
gå tur med oss til Gapahuken i Skjepåsen. 11 damer fra laget møtte , ingen fra
Mottaket. Mariann spanderte kaffe og kaker etter turen.
6 fra laget, og noen venner reiste til Flor og Fjære på Sør-Hidle utenfor
Stavanger. Der fikk vi omvisning i den flotte hagen . 40000 sommerblomster
og 400 store varmekjære planter og masse trær som står ute hele året.
Et ubeskrivelig flott skue.
Vi spiste god lunsj fra buffeten i restauranten.
Over 100 mennesker kom for å høre da Nasjonalbudeia Bodil Nordjore holdt
foredrag på Biblioteket. Hun snakket om tradisjonsmat, og om arbeidet hun
har lagt ned for å samle all den tause kunnskapen som finnes hos eldre
mennesker. Det var utlyst en uformell konkurranse om hvem som baker den
beste lefsa i Sunnhordland. Vinner ble Ingrid Kristine Træet fra Fitjar.
Medarrangører: Stord Folkebibliotek, Stord Mållag og Stord Bygdekvinnelag
med Guro Kristi som primus motor.
Siste aktivitet i KvinnerUt. Vi møtte 4 damer og en gutt på mottaket og gikk til
Gapahuken i Skjepåsen. Vi hadde med frukt, kjeks, te og saft. Der hadde vi en
trivelig stund med god prat over bordet. Vi snakket om skole, svømming, ski,
familie, trim og mye annet. Språkkafèen ble reklamert for.
Vi var 6 fra Bygdekvinnelaget pluss Henriette og Solfrid fra Mottaket.
Bygdekvinnestreif i regi av Hordaland Bygdekvinnelag i Utbygdo Grendahus.
Ca 40 damer fra 10 lag i fylket kom. Temaet for dagen var Kvinner Ut.
Rigmor fortalte om våre erfaringer . Jill Reed orienterte fra IKK, og Sigrid
Røssland snakket om inkluderings- og integreringskonferansen som skal
være på Stord 26. nov.
Så var det åpen mikrofon, og vi fikk ta del i erfaringene om Kvinner UT fra
Omvikdal, Fitjar og Kinsarvik.
Grethe Brundtland har vært i Guatemala, og fortalte derfra, og hun viste film
fra Malawi. Fylkeslagsleder Àsa Gunnarsdottir orienterte om årsmøte i NBK,
høringsdokumenter, inspirasjonskurs og lokalagsutsendingen på nett.

22.9 2019:
15.10.2019:

Rigmor og Eldbjørg pyntet Stord Kirke på nydeligste vis til
høsttakkegudstjeneste
Tradisjonsmatskulen på Nordbygdo Ungdomsskule. 16 elever og
5 bygdekvinner hadde en fin skoledag i faget «Levende kulturarv»
Læreren deres, Kjerstin Playfoot hadde ytret ønske om takkebakst.
Så da ble det lefser og nordlandskaker. Elevene koste seg med kjevling og
steking og smaking. Vi voksne var veldig imponert over de flinke og kjekke
elevene.

Gaver: Vennskapskomiteèn Stord-Comalapa kr. 1000.NBK /Utviklingsfondets arbeid i Guatemala: 3400.-

