
Hei til lokallagsstyrene og medlemmer i Akershus Bygdekvinnelag  

- og andre som har lyst å lese dette brevet!  

 

Takk for stor innsats og godt arbeid i lokallaga og for bygdene.  

Vi har fått årsrapporter og ser alt det fine som skjer. Det er mange og varierte 

arrangement, og alt er viktig! Her nevner vi spesielt at mange lag har vært med 

på prosjektet KvinnerUT. Inkludering av tilflyttere er viktig både for lokallaget, 

for at de nye i bygda skal trives, for bygda og for framtida.  

 

Noe av det som har skjedd i løpet av året vises i adventskalenderen på 

Akershus Bygdekvinnelags Facebookside. En luke og ett lokallag pr dag!  

Vi anbefaler også å ta en kikk på hverandres Facebook- og nettsider. Det er lov 

både å dele og ”stjele” ideer!  

 

I løpet av våren og høsten ble det arrangert fire sonemøter med fine temaer og 

godt oppmøte. To av arrangørlagene hadde Mangfold som tema og fikk kr 2000 

i støtte. Dette var fra midlene som Akershus Bygdekvinnelag (ABK) fikk som 

reisestipend fra Voksenopplæringsforbundet Akershus (VOFO A) i 2017.  

 

Bygdekvinnetreff - Kreativt mangfold.  

Lørdag 17. november ble det arrangert et felles sonestyremøte som alle 

lokallagene var invitert til. Deltakerne viste stort engasjement og kom med gode 

innspill, bl.a. om kurs og temamøter. Mange var glad for å kunne møtes på 

denne måten, og styret fikk mange tilbakemeldinger. Formen på framtidige 

sonestyremøter vil bli vurdert, og de lagene som ikke hadde mulighet til å delta 

vil bli kontaktet. VOFO A ga støtte til dette arrangementet.   

 

Vi vil bli flere! I Akershus har vi ca 1050 medlemmer. I samarbeidet med 

Akershus Bygdeungdomslag har vi lært begrepet måltall. Sett et måltall for 

laget: Et tall for hvor mange dere skal bli i laget. Det er lov å ha høye og litt 

hårete mål! Inviter med deg mange – og gjerne en du ikke kjenner så godt og 

som du minst tenker vil si ja. Det kan bli en overraskelse og gjensidig glede.  

 

Medlemmer (”gamle” og nye) under 30 år - ½ kontingent i 2019. 

Gå gjennom medlemslistene og meld navn til post@bygdekvinnelaget.no så de 

unge får rett kontingent på innbetalingsblanketten. Dette er også et godt 

vervetilbud. I disse førjulstider kan et medlemskap være en god julegaveidé.  
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Til jul kan en ønske seg noe, og dette er Ingrids ønske:  

Ett – bare ett! - ord som beskriver laget. Ordet må starte på første bokstaven i 

lagsnavnet. Send gjerne ”gava” til ingridgrene@gmail.com så fort som mulig – 

men gaver tas i mot i januar og februar også.  

 

Som medlem i et lokallag er vi med i noe større enn oss selv: Vi er medlem i 

både Akershus Bygdekvinnelag og Norges Bygdekvinnelag og bidrar til et bedre 

liv for kvinner i Guatemala gjennom Norges Bygdekvinnelags nye prosjekt.  

Les om prosjektet i Bygdekvinner nr 4/18. Bladet Bygdekvinner er ”limet” i 

Bygdekvinnelaget! 

 

Så litt om 2019:  

- Årsmøte 16.mars på Smakfulle rom, Sørum:  

Det blir sendt informasjon til leder i lokallaget og lagt ut på FaceBook.  

Alle medlemmer kan delta som observatører. Påmelding i slutten av januar.  

- Inspirasjonsseminar søndag 17.mars på Scandic Hotell på Lillestrøm.  

Sett av dagen! Her kan alle delta. Det blir sendt informasjon til leder i lokallaget 

og lagt ut informasjon på FaceBook. Påmelding i slutten av januar.  

 

Fylkesstyret takker ledere og styremedlemmer som har gått av og alle som tar 

tillitsverv i laga og gratulerer nye ledere og styremedlemmer!  

Vi som er i fylkesstyret er valgt av og for lokallagene. Vi er her for dere.  

Ta kontakt med soneleder, fylkesleder eller lokallaget ditt om det er noe du vil 

ha tatt opp. Vi ser fram til videre samarbeid!  

 

Hans Børli feires i år. Med diktet Ett er nødvendig ønsker vi i fylkesstyret  

 

God jul – og lykke til  

med alt dere har på planen i det nye året!  

 

 

Ett er nødvendig – her 

i denne vanskelige verden 

av husville og heimløse:  

Å ta bolig i seg selv.  

 

Gå inn i mørket 

og pusse sotet av lampen. 

 

Slik at menneskene på veiene 

kan skimte lys 

i dine bebodde øyne.  
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