Hilsen fra lederen.
Hei alle gode Bygdekvinner.
Året 2018 går mot slutten, og vi i styret kan se tilbake på et år med
gode aktiviteter i denne flotte organisasjonen som vi får væra en del
av.
I juni var det Norges Bygdekvinnelagets Landsmøte i Harstad en
fantastisk møteplass for oss som fikk være med på det.
Jeg skrev et referat om det i Sommerhilsen til
Lokallagsledere/Lokallaga og jeg viser og til referat fra Landsmøte i
bladet «BYGDEKVINNER» Utgave nr 3 -2018.
Høsten er en aktiv tid rundt om i lokallaga. Mange er flinke å legge
opp til arrangement som krever dugnader og kreativitet. Og det er
imponerende arbeid som blir lagt ned rundt om i bygdene av
lokallaga.
16. oktober på verdensmatvaredag i år aksjonerte Bygdekvinnene
sine lokallag i hele Norge for Kornsorten BYGG. Her fra Rogaland var
flere lokallag påmeldt og deltok med stor aktivitet og glede. Rogaland
Bygdekvinnelag sende og inn ett leserinnlegg til Bondevennen (nr 30
– 2018 ) «BYGDEKVINNER FOR BYGG»
Leder fikk i høst delta på Organisasjonskurs på Thorbjørnsrud i
Hadeland. Et kurs som gir god informasjon og lære om det som m.a.
skal skje framover i organisasjonen. Dette med Tradisjonsmat
fortsetter med «TRADISJONSMATSKOLEN» Kurs i «LOKALLAGSKURS/
ORGANISASJONSSKOLE» Alt dette for at vi skal kunne få mer
kunnskap og lære til å væra med å lede denne organisasjonen. (Viser
og til info sendt til Lokallaga og «BYGDEKVINNER NR 3-2018.)

Det har vært oktober med årsmøter rundt i lokallaga og vi RBK har
fått invitasjoner om å komme på besøk. Det har vært veldig
inspirerende med disse møtene. Vi opplever en aktivitet rundt
omkring som er imponerende av lokallaga og det som blir gjort for
bygda.
ØNSKER «NYVALGTE STYRER» og gjenvalgte samt nyvalgte
medlemmer lykke til med et nytt og spennende arbeidsår.
Vi i denne organisasjonen skal være stolte over å være en del av
dette felleskapet og en organisasjon i vekst. Jeg tror at
Bygdekvinnelaget vil bli viktigere framover for distrikta og vi i RBK vil
gi ros og takke dere alle for den innsatsen dere gjør på hjemstedet
ditt. Men vi kan huske på at Verving av nye medlemmer gir og større
vekst til Organisasjonen vår «Norges Bygdekvinnelag.»
Desember er en måned der vi har sterke røtter til tradisjoner og mat.
Vi i RBK ønsker dere alle ei fin adventstid og ei fin GOD JUL og et
GODT NYTT ÅR til dere alle.

Med hilsen fra Rogaland Bygdekvinnelag
Astrid Hammersmark

