Årsmelding for Stord Bygdekvinnelag 2017/2018

Styret har siden årsmøtet 26.10.2017 vært sammensatt slik:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Guro Kristi Holmberg.
Peggy Husevik Bærøy.
Sissel Ingleid Bjelland.
Marit-Anne Heimvik.
Rigmor Vikane.

1. vara:
2. vara:
3. vara:

Mariann Helseth.
Kjersti Søvde.
Aud Brit Eide.

Revisorer:

Esther Aasen Bjelland.
Alfhild Førland.

Valgnemd:

Aslaug Kvålsvold.
Eldbjørg Martinussen.

Utsending til fylkesårsmøte på Stord 17.-18.mars 2018:
Guro Kristi Holmberg, Sissel Bjelland, Marit-Anne Heimvik
Antall styremøter : 7
Antall arrangement: 19
Antall turer i turgruppa: 10
Antall medlemmer: 26

Antall saker: 39

Aktiviteter i Stord Bygdekvinnelag 2017/2018
8.11.-17: Sissel og Marit-Anne utarbeidet søknad om prosjektmidler til KvinnerUT
15.11.-17: Kjøpte bålpanne til gapahuken i Stuavikjo v/Ådlandsvatnet kr. 1499.21.11.-17: Prosjektstøtte mottatt kr 8000.- for 4 arrangement i Kvinner UT
7.12.-17: Første aktivitet i Kvinner Ut. 14 damer fra mottakene og 6 fra laget møttes til
julekakebakst på Leirvik Skule. Det ble laget 8 forskjellige kaker, og etterpå
hadde vi kaffeselskap.
13.12. 17: Julemøte på Førland i Gamlahuset. 12 kvinner møtte. Guro sang ”Vi hakke
vaska gølve. ” Peggy og Reidun las dikt og historier, alle sang julesanger, og vi
spiste medbragt julemat og julekaker. Vi hadde morsom pakkeleik og jammen
kom Lucia syngende også. God jul .
21.12.2017.: Guro og Marit-Anne kjøper og leverer julegaver til ungdommene på Litlabø.
En deodorant og hårshampo på hver . 2468.24.1 2018 : Møte i Hagerupshuset. 9 damer møtte. Tema denne kvelden var håndarbeid.
Guro leste dikt om strikking. Så orienterte hun om vårens aktiviteter.
Medlemmene oppfordes til å melde seg på Fylkesårsmøte.
Vi bestemte at vi skulle kjøpe en rollup.
Loddsalg og matøkt.
24.2.2018: En hel gjeng fra Stord Bygdekvinnelag , med venner, reiste til Dalheim
Ungdomshus i Omvikedalen for å være med på Strikkpådalen som Omvikdal
Bygdekvinnelag arrangerte.
Det var foredrag om Kasjmirgarn, om farger i kunst og kultur, det var
kurs i flettestrikk , magic loop og bruk av Instagram. Vi kunne handle garn, og
selvsagt var det veldig mye god mat å få kjøpt. Et flott arrangement. La merke til
at begge lokalavisene var der på en lørdag.
17.-18. 3. 2018: Vi var vertskap for Hordaland Bygdekvinnelag sitt årsmøte på Stord hotell.
48 delegater samt en del gjester deltok. Vi hadde ansvaret for middag og
underholdning. Jünger og Sjo snakket om boka si, Søte Salige Sunnhordland.
God mat, morsom allsang, og flott prolog av Rigmor.
Selve Årsmøtet hadde Fylkeslaget ansvar for.

27.4 2018: Som en av aktivitetene i Kvinner UT inviterte vi Damegruppa på mottaket med på
tur ved Ådlandsvatnet. Vi fyrte i bålpannene og kokte kaffe . Menyen var enkel
Fiskeburger med coleslow, samt sjokoladekake og kaffe. Sosan Mollestad var med
oss. Til sammen var vi 32 damer og 5 barn.
28.4. 2018: Vårens bygdekvinnestreif var lagt til Omvikdalen. 4 damer fra Stord BKL reiste
dit. Vi ble ønsket velkommen av leder i Omvikdalen Bygdekvinnelag, Grethe
Brundtland og leder i HBK, Bjørg Strømme.
To damer fra Kvinnherad sang og spilte for oss. Sosan Mollestad holdt
et godt foredrag om inkludering av flyktninger i det norske samfunnet.
Etter lunsj fortalte forfatter Per Steinar Meyer om boken han har skrevet om Olga
Bjoner.
Til slutt snakket Grethe Brundtland om årets landsmøte som skal være i Harstad.
23. 5.2018: I nydelig vårvær var det Blomstermøte på Førland. Som vanlig god mat, god drøs,
og masse blomster til utlodning.
21.6.2018: Årets sommeravslutning la vi til Lundarstøl. 9 damer møtte opp, i turklær, og
med ull innerst.
Vi gikk lysløypa innover, en riktig fin tur på 3 km. Vi installerte oss i gapahuken
med bål og medbragt niste. Koselig kveld med god drøs og utlodning. På
heimveien plukka vi villjordbær.
26.8.2018: Open Gard hos Marit Eskeland og Jarle Stangeland. Omlag 600 mennesker kom.
Vi solgte 13 langpannekaker og en haug med lappekaker. 9 av medlemmene i
laget gjorde denne dugnaden. Vi tok i bruk Vipps, og det var det veldig mange
som brukte. Netto inntekt: 7400.5.9. 2018 Guro og Rigmor var på samråd med programkomiteen i Arbeiderpartiet,
sammen med andre frivillige organisasjoner Tema var: «Kva er viktig for dei
ditt lag representerer?»
11.9 2018: Tredje aktivitet i KvinnerUT. Også denne gangen hadde vi invitert damegruppa
på mottaket. Vi kokte syltetøy og lagde desserter av frukt og bær
som medlemmene bidro med. Fikk gode tilbakemeldinger på dette.
sept. 2018: Rigmor strikka grytekluter til skolekjøkkenet på Leirvik skule. Hun tok med seg
nål og tråd og reparerte faldene på gardinene med det samme
22.9.2018: Rigmor og Eldbjørg pyntet Stord Kirke til Høsttakkegudstjeneste.
4.10.2018: Mottaket feirer 20 år. 9 damer fra Bygdekvinnelaget møtte sammen med 250
-300 venner og samarbeidspartnere, tidligere ansatt og beboere på Mottaket.
Det var taler, musikk og mye god mat.
16.10.2018: Verdens Matvaredag. I et samarbeid med Coop og Bygdekvinnelaget
promoterte vi Bygg i årets råvareaksjon. Vi hadde stand på Coop Extra
på Heiane. Vi delte ut over 200 smaksprøver, og 120 poser med Middagsbygg og
byggrøt. Vi hadde laget flatbrød, salater, byggotto og desserter, samt at Eldbjørg
stekte vafler.
Gaver:
Julegaver til beboere på Litlabø: 2468.Bålpanne Stuavikjo: 1499.Frelsesarmèen: 1000.-

