Nykirke Bygdekvinnelag
1939 -2019

Annlaug Fjeld og Nora Ouff på kulturkveld på Bygdehuset.

En enkel oppsummering av lagets
aktiviteter gjennom 80 år

De lange linjene i historien.

Dette er Nykirke Bygdekvinnelag:

Norsk Landmandsforbund ble stiftet i 1896 som en organisasjon som skulle bedre
vilkårene for landbruket og synliggjøre betydningen av landbrukets betydning for
samfunnet. I 1922 skiftet organisasjonen navn til Norges Bondelag. Organisasjonen
etablerte fra oppstarten i 1896 lokallag over hele landet. Allerede i 1913 ble det første lokallaget for kvinner stiftet. Disse lagene fikk stor betydning som møteplass for
aktive kvinner knyttet til primærnæringene.

Borre og Nykirke Bondekvinnelag ble stiftet
15.03.1931. Nykirke var representert i det første
styret ved Marie Skaane. Medlemstilslutningen
fra Nykirke ble aldri særlig stor. Laget hentet de
fleste av sine medlemmer fra Skoppum, Adal,
Kirkebakkenområdet og Ra. I 1939 kom det opp
forslag om å stifte eget lag på Nykirke. Borre Bondekvinnelag hadde stor aktivitet i mange år, men
er nå et «hvilende» lag.
Norges Bygdekvinnelag har fylkesorganisasjoner i 18 fylker. Vestfold Bygdekvinnelag har alltid
vær en god støtte for Bygdekvinnene fra Nykirke.
Denne jubileumsberetningen er ment å være
en enkel oppsummering av hvordan laget har
arbeide gjennom 80 år. Et kort sammendrag av
programmet for 2018 kan bidra til å vise hvordan
laget i praksis ivaretar de overordnede målsettin- Nora Ouff har i mange år vært en
av dem som har pyntet i kirken til
gene fra Norges Bygdekvinnelag:
høsttakkefesten.
•
Skolelunsj til elever ved Fagerheim skole
•
Gjennomfører prosjektet «Måltidsvenn»
		
som et forebyggende tiltak for
		
eldre hjemmeboende- - for å redusere risikoen for å utvikle underernæring
		
og skape gode øyeblikk rundt et måltid.
•
Markerte kvinnedagen med foredrag om vikingkvinner og ukulelespill
•
Arrangerte mannekengoppvisning.
•
Deltok på årsmøtet og inspirasjonskurs i Vestfold Bygdekvinnelag
•
Hadde stand på Nykirkedagen – gav informasjon, og vervet nye
		
medlemmer.
•
Besøkte Kjose Gårdsbakeri, Holmestrand Bibliotek og Glasshytta i Vivestad.
•
Foredrag og praktisk arbeid rundt kransbinding, kompostering og
		
andelsjordbruk
•
Pyntet i kirken til høsttakkefesten.
•
Støttet 6 lokale organisasjoner med pengegaver
•
Har planlagt 80 årsjubileet.

Savnet av en egen kvinneorganisasjon på fylkes- og landsplan ble etter hvert en
bremse for utviklingen. Derfor ble Norges Bondekvinnelag stiftet i 1946 og tok i 2002
navnet Norges Bygdekvinnelag. Med det markerte man også en tydeligere profil
knyttet opp mot tre satsingsområdet
•
•
•

Det gode liv i levende bygder
Likestilling, inkludering og mangfold:
Mat og miljø

Norges Bygdekvinnelaget har fått UNESCO-status for sitt arbeid med å ta vare på
levende tradisjoner knyttet opp mot praktisk kunnskap om mattradisjoner og lokale
matvarer.
Norges Bygdekvinnelag er også medlem av den verdensomspennende organisasjonen Associated Country Women of the World. Dette er til god støtte for det
arbeidet organisasjonen driver på internasjonal nivå.
Norges Bygdekvinnelag er i 2019 en organisasjon med 450 aktive lokallag med 14
000 medlemmer i hele landet. Organisasjonen er en inspirator og pådriver for gode
kvinneliv og aktive lokalmiljø kan man lese i lagspresentasjonen. «Vi er eksperter på
matkultur og vi står for et inkluderende fellesskap. Bygdekvinnelaget får ting gjort»

Vestfold
bygdekvinnelag
arrangerte
kurs om
etablering
av hjemmesider.
Fra Nykirke deltok
daværende
sekretær
Helen Rasten (t.v.)

Styret i jubileumsåret:
Leder: 		
Nestleder:
Kasserer		
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlemmer:
		
		

Bente Aas-Haug
Astrid Eleonore (Nora) Ouff
Annlaug Sundby Fjeld
Arnhild Pettersen-Dahl
Ragnhild Lian
Berit Foss
Anne Synnøve Kjær Moskvil
Lisbeth Strømstad

NYKIRKE BONDEKVINNELAG 1939 – 1966
Til Borre og Nykirke Bondelags 100 års jubileum i 1966 skrev Aagot Moskvil dette
om lagets første 27 år:
På årsmøtet i Borre og Nykirke Bondekvinnelag den 13. mars 1929 kom det forslag
om å dele laget. Hensikten var å få flere medlemmer fra Nykirke. En komite bestående av fruene Helga Sundby, Anne Helland, Ida Hordnes, Antonie Aasen og Malene
Stenseth vervet nye medlemmer, og allerede samme kveld tegnet det seg flere. Fru
Anna Lærum var tilstede og gav opplysninger angående stiftelse av et nytt lag.
Det første styret i Nykirke Bondekvinnelag besto av følgende:
Formann:
Nestformann:
Sekretær
Styremedlem:

Helga Sundby
Hjørdis Moskvil,
Malene Stenseth
Margit Hansen.

Siden den tiden har laget vært i arbeid, bortsett fra en tid under okkupasjonen da
lagsarbeidet lå nede (4 år) Medlemstallet har svinget fra 37 til 53 i årenes løp, og
følgende har fungert som formenn: Helga Sundby, Margit Hansen, Hjørdis Moskvil,
Ragnhild Sundby, Aagot Moskvil og Østina Bjørk.
En av de viktigste ting i lagsarbeidet er kursvirksomheten. Vi har hatt rene
håndarbeidskurs i prydsøm, filetering, bunadssøm, kjole- og draktsøm, men også
lampeskjermkurs, strikke- og vevekurs.
Studiearbeidet har hatt en bred plass i foreningslivet. Siden høsten 1953 har laget
hvert år hatt fra 1 til 3 ringer i arbeide. Emnene har vært forskjellige: Alle har gitt oss
nye impulser og vekket flere husmødre til å se også litt utenfor sin egen stuedør.
Vinteren 1959 arrangerte vi en foredragsrekke som ble kalt «Alle hjems kvelder»
Foredragsholderne var som følger:
•
•
•
•
•
•
•
		
•

Fru Birgit Bakken – Hvorledes bygge et godt hjem
Lærer fru Østby – Arv og miljø som faktorer i barneoppdragelsen
Lærer fru Solberg – Idrettens betydning for de unge
Pastor Odd Frøner – Bøker, blad, film, radio, magasinlitteratur sett fra
oppdragersynspunkt
Lærer Arnfred Grostøl – Samarbeid mellom skole og hjem
Helsesøster Grete – Barnas spisevaner, slikkerier m.m.
Sokneprest Dahle – Foreldrenes autoritet i hjemmet, og deres
innflytelse på hjemmets kulturelle nivå
Fru Inger Lundstad – Sang og musikk, dens betydning for trivsel og hygge.

Bygdekvinnene har alltid hatt et tett samarbeid med kirken, Ved restaureringen av
kirken i 1956 skjenket Bondekvinnelaget en 15 meter lang rød/brun gulvløper som
ble spesiallaget på Borre Veveri på Nykirke. Prisen var 1650 kr. Den ble finansiert
med egne midler og med støtte fra bondelaget og private.

I 1953 hadde Vestfold
Bondelag og Fylkesmuseet en utstilling av
gamle tekstiler, og
Nykirke Bondekvinnelag sørget for at bygda
ble godt representert.
En komite gikk da fra
hus til hus, og registrerte gamle verdifulle
ting, særlig tekstiler på
gårdene. Fylkeskonservatoren foretok et
utvalg, og en katalog
viser at bondekvinnelaget hadde 60 gjenstander med på utstillingen.
De to bygdekvinnelagene fra Borre kommune bidro også i stor
grad da ei stue i framhuset fra Våle ble møblert.
Laget har påtatt seg
Aagot Moskvil (t.h) og Ragnhild Sundby ble utnevnt til æresmange oppgaver i
medlemmer ved 55årsjubileet. I midten står lagets leder, Nora
bygda. I forbindelse
Ouff.
med restaureringen av
Nykirke kirke ga vi en løper til kirken. Vi har videre støttet skolebarnas festkasse,
Skolekorpset og Pianofondet til folkeskolen, og gitt penger til skolefane og belysning
til julegrana. Lagets medlemmer har deltatt i dugnad på Bygdehuset og bl.a. malt
kjøkkenet.
På lagsmøtene har vi gjerne aktuelle foredrag
eller demonstrasjoner, ofte med lokale krefter.
Dessuten tar vi opp alle saker som kommer fra
fylkes- og landsorganisasjonen. Vårt lag er også
medlem av Vestfold Husflidslag, og vi er representert på Husflidslagets møter.
Vi samarbeider med Bondelaget om en årlig
fest, og vi arrangerer juletrefest i samarbeid med
Sanitetsforeningen. Hvert år besøker vi Gamlehjemmet og hygger for de gamle.
I løpet av året har vi som regel 8 arbeidsmøter
og 5-6 styremøter. Det blir satt opp halvårsprogram som sendes alle medlemmene.

Nils Jallands barnedress var med på
utstillingen på Fylkesmuseet

NYKIRKE BONDEKVINNELAG FRAM TIL 2009

Samarbeid med Bondelaget.

Ved 70årsjubileet i 2009 presenterte lederen, Bente Aas-Haug, denne oppsummeringen:

Åpen gård er et arrangement som Bondelaget startet opp med for mange år siden.
Bygdekvinnelaget har alltid vært en viktig bidragsyter til arrangementet. Vi har deltatt med mat, salg av lokale grønnsaker og organisert aktiviteter.
I mange år deltok vi sammen med Bondelaget med stand på Åsgårdstrandsdagene. Å bidra til at besøkende fikk god servering og mulighet for å se på levende
«bondegårdsdyr» var med på å gi dagene i «badebyen» et annerledes preg enn hva
man oftest møter på slike sommerarrangementer.

Samarbeid med andre lag
Samarbeidet med Sanitetsforeningen var godt i alle år. Samarbeidet om juletrefestene fortsatte helt fram til 1989. Nykirke Sangkor deltok ofte i på disse festene – og
det var alltid en glede å lytte til dem.
Siden sommeren 1954 har vi i samarbeid med Livredningsselskapet og andre
foreninger arrangert svømmekurs for barn hvert år. Barna har da hatt anledning til å
ta svømmemerket, og mange barn har lært å svømme. Starten var nok på Sandsletta,
men Bondekvinnelaget har også samarbeidet om kurs på stranda i Hagmannskogen
i Holmestrand og på Borrestranda

Samarbeid med kirken
Høsttakkefesten i kirken har stått på Bygdekvinnelagets programmet i svært mange
år. Pyntingen med « markens grøde» er en fin tradisjon som holdes levende nå når
laget markerer sitt 80-årsjubileum.
I 1992 var opp-pussingen av
kapellet og etableringen av
kirkestua fullført. Bygdekvinnelaget markerte det gode samarbeidet med kirken ved å overrekke et
veggteppe, laget av Jorunn Berg
Johnsen. Teppet pryder nå
endeveggen
Arrangementer «1000 år med
kristendom» var et stort arrangement med utgangspunkt i Nasjonalparken og Borre Kirke i 1994.
Samtidig ble 900 års jubileet for
Borre Kirke markert. Nykirke
Bondekvinnelag var tildelt
oppgaven å sørge for bevertningen
av dronning Sonja og andre
celebre gjester i Nasjonalparken.
Nora Ouff fikk tildelt den spesielle
oppgaven å være Dronning Sonjas
spesielle oppvarter under arrangementet.
Fra tid til annen har Bygdekvinnelaget gått sammen med menighetsrådet eller foreninger som er
knyttet opp mot menighetsarbeidet, for å arrangere kulturkvelder.
Årsmeldingen for 2003 forteller
om et slik vellykket tiltak.
Kirketeppet var en gave til Kirkestua i 1992.

Kurs i egen regi:
Kurs og studieringer har alltid vært sentralt i lagets aktiviteter. I årene etter 1966 kan
vi nevne: Porselenskurs, sømkurs, bunadskurs, vevkurs. Broderi - og håndarbeidskurs, neverfletting, soppkurs, pilfletting, flatbrød, lefsebaking og julemat. Mennene
fikk et år tilbud om eget kurs i julemat og mange tok utfordringen.
Mange av de kursene som er nevnt over var gjengangere – de kom igjen år etter
år - med stadig nye deltakere – eller gamle deltakere som ville lære mer.
Deltakelse i julemessene på Bygdehuset var en fin tradisjon i mer enn 20 år fra
1988. Folk kom langveis fra for å kjøpe hjemmebakte kaker. Inntektene – mange år
opp mot 6000 kr - gikk uavkortet til Bygdehusets drift.

Gode årsprogram:
I alle år har Bygdekvinnelagets årsprogram vært presentert til rett tid. Medlemmene
og sympatisører har sett fram til å bli informert om hva det kommende året ville
bringe. Emnene har vekslet, og det har alltid vært noe for enhver smak. Som en smakebit tar vi med årsprogrammet for sesongen 2008/2009:
•
Kartlegging ar kulturminner i Nykirke. Tor Bjørvik presenterer resultater
•
Årsmøte med innslag om alternative bruksmåter av poteter i anledning
		
«Potetens År 2008.»
•
Bokmøte: Orientering om årets bøker v/Per Sjong og Jan-Rolf Ludvigsen
•
Besøk hos Gro Kjøll i Botne som har egen kleskolleksjon
•
Bilder og fortelling fra deltakelse i medlemstur med Norges Bygde		
kvinnelag til utviklingsprosjektet i Senegal v/ Bente Aas-Haug
•
70 års jubileumsfest
•
Mannekengoppvisning
•
Besøk på Vegge gartneri

GLIMT FRA HVERDAGSLIVET I LAGET
I NOEN TILFELDIG VALGTE ÅR:
Nora Ouff har dukket ned i noen av laget 7 protokoller og hentet ut følgende glimt fra
en tid som neppe kommer tilbake:

Servitører i Nasjonalparken i 1994: Fra v: Elin Solberg, Snefrid Berg, Kari-Anne Jalland, Turid
Rønningen, Turid Flåten, Bente Aas-Haug, Nora Ouff, Kari Aasen og Aina Berger Fegstad.

Julemesse på Bygdehuset en gang på 1990 tallet: Fra v: Annlaug Fjeld, Turid Arnesen, Aina
Berger Fegstad, Turid Flåten, Kari-Anne Jalland og Grete Lind Planke.

•
		
		
		

1940: Møtene i bondekvinnelaget begynte kl 14.30. Alle tok med litt kaffe
til felleskoking.1940: Man hadde ønske om å starte vevkurs, men greide
ikke å skaffe garn. Planen var å veve kluter av ulike slag – til bruk
i hus og fjøs.

•
		

1945: Det ble sendt julepakker til nordmenn i krigsherjede strøk
i Nord – Norge.

•
		
		
		

1946: Husmorvikarordningen var etablert. En husmorvikar hadde en
fastlønn på 150 kr pr måned, fritt hus, lys og trygdekasse.
Arbeidstid: 09 -19. Arbeidet besto av fjøs – og husstell. Overtid
utløste ekstra betaling.

•
		
		

1946;Sykurs ledet av fru Sletten fra Nøtterøy. Stoff ble i hovedsak hentet fra
gammelt tøy. Man sydde barnetøy, undertøy, bluser, skjorter og kjoler.
Å sy sammen tøybitene var ofte et tålmodighetsarbeid.

•
		
		
		

1949: Møte på Frebergkastet. Hadde med strikketøy. En oppfordring til
å tegne aksjer i det nye linverket – og oppfordre til at det ble opprettet flere
linverk for å være selvhjulpne i tilfelle det blir krig igjen. Kaffe og wiener
kringle under store trær ved Arnesenhytta.

•
		
		

1950: Kurs i frysing av mat. Foredragsholderen kom fra Norges Vel.
Hennes tanker var framtidsvyer for mange. Det tok lang tid før dypfrysing
av matvarer ble vanlig.

•
		
		

1950: Tur til Horten Meieri for å se på det nye vaskeriet. Disponent Langslet
oppfordret flere til å sende skittentøy dit. Noen mente maskinene slet mye
på klesplaggene.

•
		
		

1951: Fra møtereferat: Det var dårlig frammøte: 2 vertinner, 3 medlemmer
og formannen. Referenten skriver: Jeg vi si til medlemmene: Ikke la vår
formann i stikken på denne måten en gang til.

•
		

Kari Syvertsen viste fram vaskemaskinen hun hadde kjøp.
Bondekvinnelaget hadde møte hjemme hos henne.

•
		
		
		

1952: Bondefest. Formannen, Jens Menes, ønsket velkommen til bords:
Lapskaus fra Meieriet. Anne Pettersvold leste selvskrevet prolog. Ved isen
talte Asbjørn Nilsen Aas for damene. Ulf Smith Andersen takket for maten.
Det ble danset og lekt. Utpå natten ble det servert ramsterk kaffe og alle

		
		

slags kaker. Festen sluttet ikke før kl 05.00 – og selv da var det mange som
ikke ville gå hjem.

•
		

1953: Lokallagskontingenten heves til 3 kr. Norges Bondekvinnelag
doblet kontingenten – fra 1 til 2 kr.(I 2019 er kontingenten 750 kr.)

•
		
		

1953: Pastor Frøner talte om «alle de vakre ting i livet». Talen ble lyttet til i
stor stillhet. Brødrene Bugge spilte og sang. Aagot Moskvil leste ord for
dagen. Lulla Bugge vant bløtkake- som hun måtte synge for etterpå.

•
		
		
		

1955: Asbjørn Vermelid åpner nytt fryseri med boksutleie i butikk-kjelleren
Det var nødvendig med nytt kurs med demonstrasjon. Denne gang kom
konsulenten fra Statens opplysningskontor for husstell. På møtet ble det
også vist en fargefilm om emnet – produsert av Findus.

•
		
		
		

1956: Demonstrasjon av strikkemaskinen «Familia». Maskinen var kostbar.
Det ble ingen handel på møtet. Senere slo 16 av medlemmene seg sammen
og kjøpte en maskin for 650 kr. Den ble brukt på omgang. Mange vokste opp
med kløende undertøy og strømper – produsert på denne maskinen.

•
		
		

1957: Helsesøster Grete Schjøttelvig orienterte om gamle og hjemmepleie.
Pastor Frøner kåserte om sin Italiatur. Meny: Lapskaus, hjemmebrygget øl,
kaffe og hjemmebakte kaker.

•
		

Palma Grøteig demonstrerte juledekorasjoner og Aagot Moskvil hadde
vært på ferieuke på Bolkesjø Hotell.

•
		
		
		

1960 årene var preget av mange fellesarrangementer: Tyttebærturer der
også mennene fikk være med førte til mye moro. Arrangementer i samarbeid med bondelaget var også populære. Ektefeller var oftest med.
Utfluktene til Frebergkastet er omtalt med stor begeistring

•
		
		
		

1970 årene: Ferieukene for bondekvinnene ble stadig mer populære. Mange
av lagets medlemmer har deltatt på slike arrangementer. Tiltaket som kom i
gang etter initiativ fra Norges Bondekvinnelag, hadde stor betydning. Mang
en sliten husmor opplevde fine dager med nye opplevelser

•
		

1978: Grete Lind Planke kom inn som et friskt og nytenkende pust i Nykirke
Bygdekvinnelag. Fra programmet dette året sakser vi:

Astrid Lindseth og Kari-Anne Jalland i full gang med baking.

Februar: Grete Lind Planke demonstrerte og orienterte om plantefarging
av garn
Mai: Grete Lind Plankes tema denne gangen var; Ville vekster og konserve
ring. Hun demonstrerte bruken av forskjellige urter og krydderplanter og
serverte karvekålsuppe med egg, meldestokkgrateng m/brød, sopp- og
nypete, samt neslepannekaker.

Annlaug Fjeld sammen med vevkursholder Åse Andersen.

Fra v: Nora Ouff, Kari Anne Jalland og Ragnhild
Andreassen på husmorferie.

ET NYTT ÅRTUSEN
2002: Navnskifte og nye utfordringer.
Omstruktureringen av Bondekvinnelagene førte med seg en forsiktig og langsom
endring. Nye tankene i visjoner og arbeidsplaner førte til nytenking og gav inspirasjon
Hva som var årsaken skal være usagt, men Nykirke Bygdekvinnelag opplevde en
lederkrise i disse årene. Mange ville være med, men ingen ønsket å stå fram som
leder. Sammen kom medlemmene seg gjennom noen vanskelige år. De fikk til en
ordning med at en kontaktperson tok ansvar for lagets drift – og så hjalp man hverandre med arrangementene. Dette viste seg å være en god ordning.
60 års jubileet i 1999 ble gjennomført med stil.
Laget hadde ca 40 medlemmer i disse årene. Styret blinket ut noen områder som
bygdefolk alltid har knyttet til lagets engasjement. I ettertid er det lett å se av protokollene at dette var et godt valg. Lagets satsingsområdet falt fint inn i hovedorganisasjonens målsettinger - uten at man følte seg stresset av forventningene som de
nye formuleringer førte med seg.
På årsmøtet i 2003 ble Aina Berger Fegstad valgt som leder.

Matglede
Nykirke Bygdekvinnelag har
helt fra starten i 1939 hatt et
godt samarbeid med ledelsen og lærerne ved Fagerheim
skole. Lagets engasjement for å
spre matglede har blitt verdsatt
og er fortsatt et viktig område
som også skolen har innarbeidet i sine planer og rutiner.
Prosjektet der Bygdekvinner
en gang i året serverer frokost
til alle elevene er innarbeidet
gjennom mange ti-år, og er ett
av mange tiltak for å knytte
lokalsamfunnet nærmere hver
andre.
«Spisskammerstafetten»
var
et tiltak som Norges Bygdekvinnelag sto bak. Lokallaget
på Nykirke fulgte opp. I 2004
overtok de heimkunnskapsundervisningen og satte 6.klassingene i sving med å lage
medisterkaker, stuet kål og
russedessert. Målet var jo å øke
kunnskapen for lokal mat ved
å lage, smake og få kunnskap
til kulturen rundt matlagingen.
Mange eldre har satt pris på å ha en måltidsvenn fra Slikt ble det positive avisoverskrifter av.
Nykirke.
Matglede er et gjennomgangstema i Bygdekvinnelagets arbeid.
Stor omtale i «Gjengangeren» ble det også i 2005 da Bygdekvinnelaget inviterte 11
menn til julematkurs over 3 kvelder. Kursleder var hentet fra Hof, og i tillegg til lokale
deltakere kom det deltakere fra både Hof og Oslo for å lære om julematens gleder.
Deltakelse med stand på Nykirkedagen har alltid vært en selvfølge for Bygdekvinnelaget. Servering av «Kjærlighetssuppe» har også vært en tradisjon – selv om serveringsstasjonen et år ble plassert slik at få fant fram,

Aina Berger Fegstad instruerer på Åpen gård hos Ragnhild og Egil på Nøklegård i 1993.

I 2008 samarbeidet Bygdekvinnelaget med Sanitetsforeningen og Idrettsforeningen
om et møte med tema: Matens betydning for fysisk helse.
Ved å bla i årsmeldingene finner man raskt en rekke emner som har vært belyst med

kvinnelag som stiller opp som «Måltidsvenner» på Gannestad. Dere er supre! Hilsen
takknemlige samarbeidspartnere i hjemmetjenesten.»

Kontakten med lokalsamfunnet
Bygdekvinnene har alltid vært flinke til å orientere seg om tiltak i bygda.. Ved å hente
inn foredragsholdere til møtene – eller å invitere seg inn i – har man gitt medlemmene verdifulle innblikk: Her er en ufullstendig oversikt – etter en rask gjennomgang av protokollen. ( 2010 -2018)

Klar for servering av skolefrokost på Fagerheim: Randi Vartdal, Marit Lindseth, Marie Skovly, Helen Rasten, Bente Aas-Haug og Solveig Fossaas.
foredrag eller på annen måte, på lagsmøtene:
•
Sunn mat på alle fat (2003
•
Matfestival i Tønsberg (2018 )
•
Mat, klær og redskaper i vikingtida
•
Elleville matsprell i naturens verden /Ville nyttevekster (2007)
•
Gode viner- Representant fra Vinmonopolet holder foredrag (2006)
•
Informasjon om Genmodifisert mat (2011)
•
Poteter- produksjon og som del av kostholdet foredrag 2013
•
Tema: Epler (2015) og eplefestival ( 2012)
•
Kompostering 2011
•
Markering av «Ja til norske grønnsaker» - ( 2017)
•
Andelslandbruk på Grette – foredrag 2018

Måltidsvenn – et frivillighetsprosjekt
Horten kommune og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold
etablerte våren 2017 sammen med Nykirke bygdekvinnelag og Fylkesmannen i Vestfold prosjektet «Måltidsvenn»
Dette er et prosjekt som handler om matglede, hvor frivillige engasjeres som måltidsvenner for hjemmeboende eldre. Målet er økt livskvalitet og om mulig gi økt
forebyggende effekt på underernæring og ensomhet.
Nora Ouff og Bente Aas-Haug har deltatt i prosjektgruppa og 8 medlemmer av Bygdekvinnelaget har deltatt i det praktiske arbeidet.
Prosjektet er avsluttet. Men de gode tankene og ideene lever videre. Nykirke Bygdekvinnelag har fortsatt ansvar for Gannestad- . I den forbindelsen ble laget tildelt
«Dagens rose» i «Gjengangeren« 22.januar 2018:
«En stor bukett roser fortjener en feiende flott gjeng med jenter fra Nykirke Bygde-
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Besøk på helsestudio 2010
Fysisk trening i hverdagen – foredrag (2010)
Sikkerhet i familien / Familiens beredskapsplan(2013)
Vi hører på fuglesangen, nattergaltur. (2010)
Besøk hos Moskvil Bær (2010)
Besøk på Jobbintro (2010)
Glassproduksjon på Glasshytta i Vivestad og på Nykirke. ( 2010
Lokalhistorie, H.C Oset
Besøk på branstasjonen (2011)
Byvandring i Horten (2009)
«Grønn omsorg» besøk på Majastua (2011)
Førstehjelpskurs på Røde Korshuset (2013)
Besøk på staudegården i Re (2014)
Besøk på aluminiumsmuseet i Holmestrand (2015)
Besøk på Knudsrød gård - Om turistforeningens virksomhet (2015)
På tur for å finne spiselige urter (2016)
Besøk på Hauan gård (2016)
Prosjektet: «Bygda i bevegelse»
Tur til Frebergkastet
Vår i hagen (2017)

Kvinnesolidaritet

Kursvirksomheten som forsvant.

Norges Bygdekvinnelag ønsker at lokallagene skal være inkluderende organisasjoner som bidrar til integrering og samhold i bygda. Lokallagene oppfordres til å delta i
internasjonalt arbeid for å øke bevisstheten om internasjonale kvinnespørsmål.

Folkeopplysning var et viktig satsingsområde i svært mange organisasjoner i forrige
århundre. Hele Nykirke Bondekvinnelags historie fram mot år 2000 er preget av
dette. Kursvirksomheten var selve drivkraften i laget. Nå utgjør er denne virksomheten en svært liten del.

Nykirke Bygdekvinnelag har også satt dette emnet på sin dagsorden:
Prosjektet i Senegal startet i 2001 og ble avsluttet i 2008. På Nykirke var bygdekvinnene involvert de siste årene, og Bente Aas-Haug besøkte Senegal i 2007.
I 2013 reiste Bente til India som observatør på verdenskonferansen i ACWW.
( Assiciated Country Women of the World)
Da Norges Bygdekvinnelags prosjekt i Mosambik startet ble dette også tema på
møtene på Nykirke. Bente besøkte prosjektet i 2015. Der hentet hun ideer til det
videre arbeidet.
På det lokale plan betyr det at man har støttet prosjektene med pengegaver, engasjert seg som koordinatorer og bøssebærere i TV aksjonen. Laget ble også medarrangør da man for noen år siden tok sikte på et årlig arrangement på Oleanestua for å
markere kvinnedagen 8. mars.

Vevstua på historielagets gård «Bruserød» var et godt sted for kurs og en god arbeidsplass for mange kvinner som hadde veving som hobby. I 2012 var det slutt. Historielaget ønsket å disponere lokalene selv, og vevene ble fjernet. En ærefull periode i
lagets historie var over.
Så får det stå som en raritet at 13 medlemmer møtte fram da Anja Sjuls demonstrerte
hvordan man kunne lage nye lampeskjermer av gamle og hvor flotte skjermene ble
hvis man pyntet dem med knapper.

Lagsavisen som ble borte.
I 1930 åra var det vanlig i mange foreninger at man mellom hvert møte skrev en
«avis» i en protokoll. Den ble lest opp – som en fast post på hvert møte. «Avisen
kunne inneholde lokale hendelser som var knyttet til lagets drift – eller klipp fra fagpressen og andre aviser. En og annen morsom historie av typen «skrøne» vakte alltid
munterhet.
Borre og Nykirke Bondekvinnelag hadde innarbeidet avistradisjonen. «Avisen»
hadde sin faste redaktør som mottok stoff fra medlemmene og selv var bidragsyter.
I praksis ble det til at redaktøren skrev det meste.
Da Nykirke Bygdekvinnelag ble en selvstendig forening, ønsket man å følge opp
avisordningen i laget. Nykirke Ungdomslag hadde avisen «Ekko». Den var svært
populær.
Nykirke Bygdekvinnelag bestemte at avisskrivingen skulle skje ved at det å skrive
avisprotokollen skulle gå på rundgang blant medlemmene. Selvfølgelig var ikke alle
like ivrige skribenter, og «avisen» ble en plage for mange. Laget sleit lenge med å
finne et passende navn. «Skrekk og gru» var lenge det beste forslaget – for det var slik
mange av medlemmene følte det når de så den protokollen.
Til slutt ble det offisielle navnet «Snella». Trolig var navnet knyttet til syaktiviteten
i laget, men noen mente at medlemmene ønsket å framstå som «snertne sneller»
Hvor lenge avisaktiviteten besto har ingen nå noen formening om. Etter en tid i
«dvale» forsvant protokollen. Dermed var også «Snella» historie, men de «snertne
snellene» drev sine lagsaktiviteter på en god måte likevel.

Styret i jubileumsåret 2009: Fra v: Ragnhild Andreassen, Kari Anne Jalland, Bente AasHaug, Annlaug Fjeld, Nora Ouff og Helen Rasten. I midten foran: Leder i VBK: Torunn Solberg.

Arrangementene veksler, men noen gjengangere overlever:

LEDERE I NYKIRKE BYGDEKVINNELAG*

Nykirke Bygdekvinnelag har vært svært flinke til å etablere og bidra ved arrangementer som har hatt stor levedyktighet.
Fire arrangementer er helt spesielle i den sammenhengen. :
•
Mannekengoppvisningen på Bygdehuset
•
Presentasjonen av årets bøker.
•
Pynting til høsttakkefesten i kirken
•
Deltakelse på «Åpen gård»

Om nøyaktighet og flid:
Nykirke Bygdekvinnelag markerer med denne beretningen sitt 80 år-jubileum..
Lagets aktivitet kan man følge gjennom 7 protokoller, album og utklippsbok.
Tankene våre bør gå til de mange trofaste sekretærene som gjennom 80 år har skapt
en unik del av vår bygdehistorie.
I mange foreninger opplever man at datamaskinen og mobiltelefonen med fotofunksjon forandrer hverdagen. Mye god lokalhistorie blir ikke ivaretatt på en måte som
sikrer at informasjonen blir ivaretatt for ettertida. Sekretærene i Nykirke Bygdekvinnelag er dyktige på sine datamaskiner, men de vet også at referater skal skrives ut og
limes inn i protokoll - og at disse protokollene skal legges i et offentlig arkiv når de
ikke lenger er i bruk.
Framtida vil nok kreve andre måter for å ta vare på disse uerstattelige lokale kulturminnene, men takk for innsatsen – så langt!

År

Navn på formann / leder

1939 - 1941

Helga Sundby

1941 - 1945

Pause i aktiviteten

1945 - 1947

Helga Sundby

1947 - 1951

Margit Hansen ( Fossøla)

1951 - 1953

Hjørdis Moskvil

1953 - 1956

Ragnhild Sundby

1956 - 1962

Aagot Moskvil

1962 - 1964

Ragnhild Sundby

1964 - 1965

Østine Bjørk

1965 - 1966

Aagot Moskvil

1966 - 1969

Ragna Menes

1969 - 1970

Ragnhild Andreassen

1970 - 1974

Astrid Lindseth

1974 - 1979

Ragnhild Sundby

1979 - 1983

Bjørg Hordnes

1983 - 1987

Kari-Anne Jalland

1987 - 1989

Annlaug Fjeld

1990 - 1996

Nora Ouff

2003 - 2007

Aina Berger Fegstad

2007 -

Bente Aas-Haug

*Navnskiftet fra Nykirke Bondekvinnelag til
Nykirke Bygdekvinnelag skjedde i 2002

Gratulerer med 80-årsjubileet!

I årene 1996-2003 hadde laget ingen valgt leder. Lagsarbeidet fungerte likevel godt,
og mange tok ansvar for viktige områder. Disse bør nevnes spesielt:
Turid Rønningen, Kari-Anne Jalland, Turid Flåten, Rigmor Aspvik Freberg og
Ragnhild Andreassen.
.

Mange var med på turen til «Sti for øyet» i Andebu.

Ord til ettertanke:
Dere må glede dere over livet hver eneste dag, ikke vente til det hører fortiden til med å
oppdage at det var en god tid.
Ikke sett deres lit til kommende dagers lykke: Jo eldre man blir, jo mer føler man at det å
nyte øyeblikket er en nådetilstand, en gyllen gave.
Madame Marie Curies ord slik de står i årsmeldingen fra 2005

