
Referat fra Inspirasjonskveld 19. september 2018. 

For en kveld dette ble, og for 
ett oppmøte! 84 (!) damer fikk 
denne kveld 

Denne kvelden kunne leder Anne Ka 
Munkejord i Vestfold bygdekvinnelag 
ønske 84 Bygdekvinner velkommen til 
Inspirasjonskveld i Skjeestua. Anne Ka 

benyttet anledningen til å invitere til de kommende arrangementene i regi av fylkeslaget. 
Fylkesstyret presenterte seg før Anne Ka ga ordet til Sosan Asgari Mollestad, prosjektleder for 
«Kvinnerut». 

Sosan startet med å snakke og vise oss litt statistikk om migrasjon, innvandring, flyktninger og 
asylsøkere. Hun snakket også om forskjellen på integrering og inkludering og viste oss noen 
eksempler på hva lokallag har gjort i forbindelse med inkluderingsarbeidet i prosjektet «Kvinnerut». 
Det ble tårer i mang en øyekrok da Sosan Asgari Mollestad tilslutt fortalte sin gripende historie om 
barndommen i Iran, om ungdomstiden under den Iranske revolusjon, om flukten til Norge i 1985 og 
om hvordan hun ble møtt og tatt imot da hun ankom Fornebu. Anne Ka takket Sosan.

Lene K Bråtejorde introduserte Siv Svolsbru og mikrobakeriet «Ikke bare brød» Siv fortalte kort om 
seg selv og «Ikke bare brød» og fortalte hvilke brød vi skulle få smake på til kveldsmat. 

Tove Moland inviterte deretter til en enkel kveldsmat, men med flere typer nydelig brød fra «Ikke 
bare brød» 

Det var god stemning under måltidet, men Siv Svolsbru hadde mer å fortelle så bordene ble ryddet 
og Siv kunne fortsette sin historie om hvordan hun i 2012 startet sitt mikrobakeri «Ikke bare brød» i 
en litt bortgjemt gate i Porsgrunn. Hun er lidenskapelig opptatt av å bruke de gamle kornsortene, og 
av å bake på kornets premisser. En inspirerende og engasjerende dame på alle måter. Hun holder 
også kurs og sikre kider har informert om at dèt er verdt å få med seg. 

Linda M Gusland takket Siv for nydelig brød og herlig engasjement. Linda sa også litt om Vestfold 
bygdekvinnelags nye fb side og håpet at flere vil gå inn å «følge siden». Tilslutt takket hun alle for et 
strålende oppmøte og ønsket alle vel hjem!

Referent: Linda/Anne Ka


