Invitasjon til regionmøter
Lørdag 2. november på Dale--Gudbrands Gard
Lørdag 16. november på Toten Hotell Sillongen

Disse møtene er lokallagenes møter. Alle som finner dette interessant kan ta turen. Vi i OBK-styret
ønsker å se så mange som mulig på disse dagsmøtene. Vi tror mange vil ta med seg mye inspirasjon
både fra hverandre og fra vår eminente foredragsholder.
I programmet inngår lokallagets time der de ulike lagene som er representert på møtet får sjansen til å
presentere lagets aktivitet og gjerne fremheve noe de er skikkelig gode på. Dette er fin inspirasjon til
andre lag i regionen!
Velkommen på møte☺

Program på regionmøtene:
Oppmøte kl. 09.30 med kaffe, byggvaffel, norsk frukt og registrering.
Kl. 09.45

Kulturelt innslag ved lokale krefter.

Kl. 10.00

Velkommen!
Kort innslag med historien om Dale-Gudbrands Gard.
Kort innslag med historien om Sillongen.

Kl. 10.15

BYGG. Foredrag med Einar Risvik. Temaet er bygg;
urkornet vårt, NBK sin råvareaksjon og våre forfedres
livberging.

Einar Risvik
har doktorgrad i smak og
ernæring. Han er
seniorforsker i Nofima
(Matforskningsinstituttet) og
styreleder i Skolematens
venner

Kl. 11.15

Lokallagets time og presentasjon av styret.

Kl. 12.15

Hjernedugnad på tema Folkehelse. På årsmøtet 2018 fikk vi folkehelse inn i
arbeidsplanen vår i OBK. En gjensidig inspirasjon på hva vi tenker om temaet, hva det
innebærer og hvordan vi jobber med dette.

Kl. 12.30 - 13.30
Kl.13.30

Lunsj

Valgkomiteen er i arbeid og vil benytte anledningen på disse
møtene til å oppfordre lokallagene til å komme med forslag på kandidater til OBK og
NBK.

Kl.13.45

Skolemat. Einar Risvik er leder i Skolematens venner. Gratis skolemat til alle er en
viktig politisk sak i NBK og gjennom Risvik sitt fordrag får vi innblikk i betydningen av
dette viktige tilbudet for skolebarn i alle aldre.

Kl.14.45

Pause

Kl.15.00

Oppsummering og evt. spørsmål.
Evaluering

Kl.15.45

Vel hjem!

Pris pr. person kr 350,-. Påmelding til Jorunn på kontoret tlf 997 01 992 eller e-post
jorunn.lovdal@bondelaget.no innen fredag 11.oktober.

Hilsen styret i Oppland Bygdekvinnelag

