HILSEN FRA ROGALAND BYGDEKVINNELAG
Kjære alle sammen goe bygdekvinner og lokallagsledere.
Som jeg lovet i Sommerhilsen ville vi komme tilbake med ny info. Nå er vi i
midten av august og feriene er over for de fleste, skolene starter opp og det
samme for oss i RBK.
Astrid Lund Folkvord og Gro Mabel Anda (RBK) jobber videre med prosjektet
"Bygdekvinner deler matgleder". De sender ut informasjon til de som er med i
dette prosjektet. Så prosjektet har vært på "maten" i sommer.
Sommerens aktivitet har vært deltakelse på Gladmatfestivalen i Stavanger.
Astrid Lund Folkvord og Gro Mabel Anda fra RBK og Unni Johannesen Skadsem
fra NBK var med på standen til Rogaland bondelag en dag.
Jeg følger med en del av dere på facebook og ser mange lag er ikke på latsida.
Faste tur dager har gått sin gang i sommer, bygdekvinnelag er med på store og
små "FESTIVALER" og stiller opp. Det planlegges turer og aktiviteter framover
ute i laga. Vi har prosjektene fra NBK mange av dere deltar med. Vi heier på
dere alle uansett aktiviteter.
"Startskuddet" for valgkampen i kommune – og fylkestingsvalg 2019 er i gang.
Nå kan vi møte politikerne ute i lokalmiljøet. Ta en prat og fortell om vår
valgpakke fra NBK og spør hva de mener om dette. Bruk gjerne lokalavisa òg.
F.eks. inviterer Sand bygdekvinnelag til valgdebatt med kvinnelige politikere.
Bygdekvinnelaga må selv finne deres måte å ev. bruke valgpakken 2019 på.
RBK starter òg opp igjen med styremøte 3. september. Er det noe dere vil dele
med oss, så ta gjerne kontakt. Ønsker dere besøk fra styret i RBK til deres
årsmøter, så ta ev. kontakt med leder astriham@online.no el. mob 97087889
eller til vår sekretær are.h.braaten@bondelaget.no
Minner om: ORGANISASJONSKURSET i RBK 22.-23. NOVEMBER (progr. jobbes
med). BYGDEKVINNEPRISEN - "Kjerringa mot strømmen" (Bygdekvinner nr 2
2019). Hiv dere på og kom med forslag. ho er nok å finne i ditt lokalmiljø.
Ønsker god og aktiv høst - mvh RBK - Astrid Hammersmark - leder

