Julebrev
til tillitsvalgte i lokallag og fylkeslag
Kjære alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år, og
takker for stort engasjement og godt samarbeid i 2018. Det har vært et år med mye moro og mye
aktivitet rundt om i hele landet. I brevet finner dere en liten nyhetskavalkade fra året som er gått og
noen smakebiter på hva vi har i vente i 2019.

Storslagen aksjon på FNs matvaredag 16. oktober
Lokallagene i Norges Bygdekvinnelag har stor grunn til å være stolte av
innsatsen under Bygg-aksjonen 16. oktober. Så mange lag har ikke deltatt i en
felles nasjonal aksjon på mange år, og aldri har vi vært så synlige i lokale og
nasjonale medier. I alt 215 lokallag deltok. Til sammen ble det delt ut 12 000
poser med middagsbygg og oppskrifter til det norske folk. Vi fikk satt fokus på
bygg som en fantastisk råvare og viktigheten av å tenke nasjonal og global
matsikkerhet. Her kan du lese mer om aksjonen.
Tema for Norges Bygdekvinnelags råvareaksjonen 2019 er bygg. Følg med i lokallagsendingen i
januar 2019 for tips til aktiviteter.

Tradisjonsmatskolen: UNESCO og satsing på bygdekvinnenes matkunnskap
Medlemmene i Norges Bygdekvinnelag er eksperter på tradisjonsmat,
og Norges Bygdekvinnelag ble i år akkreditert som rådgivende
organisasjon til UNESCO på området mattradisjoner i Norge. Dette er
en stor anerkjennelse av bygdekvinnenes matkunnskap, og ikke minst
av arbeidet med å ta vare på mattradisjonene som en del av den
norske kulturarven.
Norges Bygdekvinnelag har denne statusen og anerkjennelsen takket være
medlemmenes kunnskap om tradisjonsmat og lokallagenes aktiviteter
med å ta vare på og formidle denne kunnskapen. Det er dette vi satser
ekstra på i det nye prosjektet Tradisjonsmatskolen. Hvert lokallag kan få
5000 kroner i pengestøtte til å arrangere tradisjonsmatkurs, og målet er at
minst 150 lokallag skal arrangere to kurs hver i løpet av 2019. Vil ditt lag
være med? Bruk dette påmeldingsskjemaet og meld dere på!

Tradisjonsmatskolen – veileder til lokallagene. Det blir gitt ut en veiledningsbok for
Tradisjonsmatskolen, med tekster om kulturarv og om Norges Bygdekvinnelags arbeid med
tradisjonsmat, og mer praktisk informasjon, undervisningsopplegg og idéer til kurs. Alle lokallag får
veilederen i trykt utgave i lokallagssendingen i januar. Som en tidlig julepresang kan du lese den
innholdsrike boka på nettet allerede nå.
Du kan også skilte med ekspertkunnskapen din på kjøkkenet! Det er laget
nye, flotte forklær med teksten «Norges Bygdekvinnelag – rådgivere for
UNESCO innen norsk tradisjonsmat». Forklærne koster kroner 300 og
bestilles fra administrasjonen - post@bygdekvinnelaget.no .

Spørsmål eller forslag til Tradisjonsmatskolen? Ta kontakt med prosjektleder Ingrid Lamark, tlf. 918
00 215 eller e-post ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no

KvinnerUT med gode resultater
Norges Bygdekvinnelag har i løpet av 2017 – 2018 hatt fokus på
inkludering og integrering gjennom prosjektet «KvinnerUT». Hele 82 lag
har deltatt med nærmere 350 aktiviteter. En ekstern evaluering foretatt
av stiftelsen Prospera viser til gode resultater fra de deltakende lokallag.
Deres arbeid har bidratt til inkludering, til at nye personer har deltatt på
lagenes aktiviteter, og til at disse er blitt mer integrert i sitt lokalsamfunn.
Erfaringer viser at mange lokallag opplever at det å gjøre ting sammen, som å gå på tur i skogen,
sanke bær eller sopp, matlaging av alle slag, håndarbeid, dyrke grønnsaker og lignende, er en fin
måte å inkludere de nye i lokallaget på og i aktivitetsplaner. Slike aktiviteter krever heller ikke
spesielle ferdigheter, sterke språkkunnskaper eller krevende forklaringer og planlegging. I tillegg vil
slike aktiviteter bidra til felles hygge og gode opplevelser.
Nå er prosjektperioden over, men engasjement og arbeidet for inkludering skal fortsette i de
ordinære aktivitetene til hele organisasjonen både sentralt og lokalt. Tusen takk til alle lokallag som
har deltatt i KvinnerUT.
Nye muligheter er på vei for lokallag som ønsker å bidra til økt kompetanse blant kvinner med
minoritetsbakgrunn. Sparebankstiftelsen har på bakgrunn av gode erfaringer med bygdekvinnene og
«KvinnerUT» bestemt å støtte oss videre i inkluderingsarbeidet med fokus på kompetanse og
mestring.
Dette kommer det mer informasjon om i løpet av vinteren. Så følg med!

Solidaritet med kvinner i Guatemala
Utviklingsfondet er Norges Bygdekvinnelags nye samarbeidspartner i internasjonalt arbeid. Her har
vi et felles mål om å bekjempe sult og fattigdom gjennom å styrke livsgrunnlaget for kvinnelige
bønder i Guatemala. Dette skal vi gjøre gjennom bærekraftig matproduksjon, god organisering,
likestilling og håndverkstradisjoner. Her kan du lese mer om kvinnene i Guatemalas og vårt nye
prosjekt.

Momskompensasjon – penger tilbake
I år har i alt 237 lokallag og 17 fylkeslag søkt om momskompensasjon for 2017. Dette er igjen ny
rekord og vitner om stor aktivitet i bygdekvinnelagene. Søknadsgrunnlaget for lokallagene var på
totalt 14 millioner kroner. Av dette får lokallagene tilbakebetalt én million kroner til fordeling, i
gjennomsnitt ca. 4 200 kroner pr. lokallag. Oppgjøret for 2017 utbetales til lokallagene og
fylkeslagene innen 1. januar 2019.

Kontingent og vervearbeid 2019
Det blir ingen økning i den sentrale kontingenten for 2019. Derimot er det innført en prøveordning
for 2019 og 2020 med halv pris for deg under 30 år. Vi håper dette kan inspirere til rekruttering og
minner om de nasjonale verveukene 5,6 og 7 i 2019. Her kan du lese mer om gode råd og tips for
verving og satsing på nye og yngre medlemmer .

Inspirasjonsseminaret 2019
8.-10. november på Scandic Nidelven i Trondheim går Inspirasjonsseminaret til Norges
Bygdekvinnelag av stabelen. Sett av datoen og bli med på høstens vakreste eventyr! La deg inspirere
av seminaret i 2017.

Varm takk til Dalsbygda Bygdekvinnelag
Da Anne Grethe Gjelten og Mari Kvernbekkeng på gården Rønningen i Dalsbygda i
Os, mistet alt de eide i en boligbrann 5. desember i år, tok Dalsbygda
Bygdekvinnelag tak og arrangerte en innsamlingsaksjon. I alt ble det samlet inn
flere titalls tusen kroner (kilde: Arbeidets Rett)
- Dette kaller vi handlekraftige og hjertevarme bygdekvinner!

Med julehilsen fra styret og administrasjonen i
Norges Bygdekvinnelag

