
Julekakebaking er en 
populær aktivitet 

 

Ivrige medlemmer i full gang 
med å praktisere livredning på 
annedukka etter opplæring av 
Re Røde Kors 

  

 

Vivestad bygdekvinnelag på tur 

 
Vivestad bygdekvinnelag deltok i 2016 
på Norges Bygdekvinnelags satsning  
«Bygda i bevegelse» – fire årstider – 
fire turer. Målet har vært å gi 
deltakerne positive opplevelser i 
naturen og slik motivere til mer fysisk 
aktivitet.  
 
 
Vivestad bygdekvinnelag har i dag 32 
medlemmer.  Vi har møter 1 gang pr. 
mnd. Møtene holdes som regel hos 
medlemmene, men vi kan også ha 
møter i bygdestua på Sagatun. Ved 
større arrangementer leier vi annet 
møterom på Sagatun   
Alle bygdekvinner kan være medlem i 
bygdekvinnelaget. 
Ta kontakt med en av oss i styret hvis 
du har forslag til temaer eller andre 
ting du ønsker vi skal ta opp i 
bygdekvinnelaget. 

  

 

Vivestad 
bygdekvinnelag 
 
 

- møteplass for aktive kvinner.   
 
 
Vårt formål er å samle kvinner 
som ser betydningen av aktive 
bygdemiljøer og primær- 
næringene. Norges Bygde-
kvinnelag er en partipolitisk 
nøytral organisasjon som skal 
ivareta kvinnene og bygdefolkets 
kulturelle, sosiale og økonomiske 
interesser og bygge på likeverd, 
demokrati og kristen kulturarv. 
 
Vi har møter med tema som f.eks 
mat, helse og kultur. Velkommen 
til et hyggelig og lærerikt 
kvinnefellesskap 
 

 



Møteplan for 2019: 
 
 
Torsdag 17. januar:  
Tema: Olivia Mote, Stokke kl 18.30 
Avreise fra Sagatun kl 18.00 
 
Torsdag 14. februar:   
Tema: Øl og mat 
Færder mikrobryggeri 
Møtested: Bygdestua Sagatun 
 
Torsdag 21. mars:  
Tema: NBK Råvareaksjonen 2019, bygg 
Tur til Kvelde mølle 
 
Torsdag 25. april: 
Tema: Stell av bunadssølv 
v/Laila Sulutvedt Holt 
Møtested: Jorun G  Martinsen 
 
Torsdag 9.mai:  
Avleggerauksjon 
Møtested: Ambjørg Akerholt 
 
Torsdag 13. juni:  
Sommeravslutning – tur til Sandsletta 
 
Torsdag 22. august:  
Tema: Fermentering 
Møtested: Bygdestua, Sagatun 
Vertinner: Natalie/Anne Lise 
 

 

 

 
Torsdag 19. september:  
Tema: Diabetes- hva er det 
v/diabetesforeningen 
Møtested: Bygdestua, Sagatun 
Vertinne: Helga Berntsen 
 
Torsdag 24. oktober:  
Årsmøte  
Møtested: Margot Krøglid 
 
Torsdag 21. november kl 18.00 
Julekakebaking  
Møtested: Sagatun  
 
Fredag 06. desember:  
Juleavslutning 
Møtested: Sagatun  
 
Møtestart kl 19.00 hvis ikke annet er 
oppgitt. 
 
Styret i Vivestad 
Bygdekvinnelag 2019:  
 
Leder:  
Ambjørg Akerholt, mob:924 58 433  
 
Øvrige styremedlemmer:  
Karin Rustad, mob: 908 29 799  
Nina Kjærås, mob: 988 81 103  
Margot Krøglid, mob: 952 02 264  
Brith Skjeggestad, mob: 482 17 076 
 

 

Vivestad bygdekvinnelag samlet hos 
Barbro Stokke til kaffe og kake og fikk 
se det flott pyntede festbordet. 
 
Litt fra omtalen av reportasjen i siste nr. 
av bladet Bygdekvinner i 2016: 
Vivestads Barbro Stokke og Anne Ka  

Munkejord har stått på i en uke for å 
dekke festbordet. God planlegging og 
oppdagelsesturer i skap og lagre har 
bragt fram damaskduker, sølvtøy, 
tallerkener og glass. Anne Ka er glass- 
blåser og driver Glasshytta i Vivestad. 
På festbordet finner vi flere av hennes 
håndlagde glass. Barbros trearmede 
lysestake i sølv fra den lokale sølvvare-
fabrikken Th. Marthinsen, står sentralt 
på bordet. Barbro har fått god hjelp av 
den lokale blomsterhandelen til å fylle 
de gamle sølvpokalene med lekre 
blomsterdekorasjoner. Årets satsinger 
med Ville vekster og Bygda i bevegelse 
har vært en idé Barbro og Anne Ka har 
tatt med seg under planleggingen, og 
festbordet er dekket med bøkekvister, 
villvin og gran- og furukongler.  
 

    



            


