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Til VOFO Akershus 

v/Marit Sørli          Eidsvoll 2.10.2019

            

            

       

Kandidat til Læringspris 2019  

 

Viser til invitasjon fra VOFO Akershus til å nominere kandidater til Læringsprisen 2019. 

Styret i Akershus Bygdekvinnelag (ABK) har behandlet invitasjonen og foreslår med dette 

Vestby Bygdekvinnelag som kandidat til prisen.  

Styret i ABK mener at Vestby Bygdekvinnelaget både har utviklet laget og gitt 

opplæringstilbud til medlemmer og andre. Vi velger å gi en oversikt over lagets aktiviteter i 

løpet av 2018 og 2019.  

 

Begrunnelse for forslaget:  
Vestby Bygdekvinnelag er ett av 22 lokallag i Akershus Bygdekvinnelag og har pr. d.d. 73 

medlemmer hvorav mange er nye i 2019. De nye ble ønsket velkommen med et eget 

velkomstmøte.  

 

Lokallagenes årsmøter holdes i løpet av oktober så det vises her til oversikt i fylkeslagets 

årsmelding for 2018 om hva som ble gjennomført dette året.  

 

 
 

  

Vestby Bygdekvinnelag er synlige og aktive på sosiale medier med egen Facebookside, 

Facebookgruppe for medlemmer og andre som vil være med og egen nettside under 

www.bygdekvinnelaget.no. Laget presenterer seg slik på Facebook:  

Vestby Bygdekvinnelag tilbyr arrangementer og hyggelige aktiviteter som gjør deg bedre 

kjent med kommunen vår. Vi viser bygda fra sin beste side!  

 

 

http://www.bygdekvinnelaget.no/
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Vestby Bygdekvinnelag er en viktig aktør i lokalmiljøet. I løpet av 2019 har laget bl.a. 

arrangert et variert utvalg av kurs og aktiviteter, og alt er selvfølgelig åpent for både 

medlemmer og ikke-medlemmer. Varierte kurs og aktiviteter har et innhold som gjør at laget 

er synlig på ulike arenaer, for ulike aldersgrupper og på tvers av generasjoner.  

 

Programmet for 2019 har disse temaene:  

Strikketreff: Samstrikking av babysokker som leveres til alle nyfødte i Vestby. Lær-å-

strikkekafé; Sirkelstrikk; Kofteutstilling med strikkekafé og workshop; Rett og vrang om 

vaksinedekning og hvordan man kan strikke det; 

Forfatter Annemor Sundbø: Strikking i billedkunsten; Workshop: Reparering, stopping og 

flettestrikk; Selger mønster til Vestbygenser. Mønsteret er utarbeidet og gitt til laget av 

designer Irene Ludvigsen Kalvøy.  

 

Kurs: Herreskjorte til Follobunaden og Follobunad til jenter 4-12 år; 

Takkebakstkurs/potetlomper; Kurs i maskinsøm;  

 

Diverse: Skravletreff; Bokringer; Møte om tradisjonsmat; Møte for hageinteresserte; 

Rusleturer; Omvisning og ølsmaking på Bryggeriet i Son; Olsokfeiring; Redesign;  

Støtter årets TV-aksjon; Quizlag; Deltar på høsttakkefest; 16.oktober - Markering av Verdens 

matvaredag – vi elsker bygg!  

 

 

Styret i Akershus Bygdekvinnelag håper at presentasjonen av Vestby Bygdekvinnelag gjør at 

vår kandidat mottar VOFOs Læringspris 2019!  

 

 

Med hilsen for styret 

 

 
Leder  

 
 
 


