
Leders tale 2018. 

Kjære Bygdekvinner, tidligere ledere, gjester og møteleder.  

Innledning 

Mitt andre år som fylkesleder er over og jeg trives godt i Bygdekvinnelaget.  

Vi er med på å skape aktivitet på bygda, sørge for at folk kan møtes – ansikt til ansikt. Vi 

mener det er viktig å ta vare på tradisjoner, men også å bringe kunnskapen videre.  

I tillegg engasjerer vi oss for å få et trygt, rettferdig og bærekraftig samfunn. 

Alt dette er ting jeg er opptatt av og jeg kan engasjere meg på flere måter i samme 

organisasjon. Kanskje dette er litt av Bygdekvinnelagets styrke? Dette mangfoldet av veldig 

ulike aktiviteter som likevel passer godt sammen. Vi trenger praktiske damer, kreative 

damer, organisasjonsdamer og så videre. Takk til dere alle for den innsatsen og dere gjør og 

det du bidrar med i Bygdekvinnelaget. 

Oppfordring 

Norges bygdekvinnelag er en demokratisk organisasjon og som medlem kan du være med å 

mene noe om arbeidet i organisasjonene. Fylkesstyret har som oppgave å videreformidle 

hva som rører seg lokalt. I juni er det landsmøte i NBK og de som skal representere Vestfold 

har mulighet til å videreformidle synspunkter fra dagens debatt. 

Så jeg håper at vi bruker årsmøtet til å tenke litt høyt, at dere deltar i debatten som kommer 

etterpå. Si noe om det som er viktig for dere. Hva dere ønsker at organisasjonen skal være, 

både lokalt- fylkes og nasjonalt plan. 

Fylkesstyret og vårt arbeid 

Jeg har sammen med de andre damene i styret hatt et aktivt år. Vi har hatt 10 styremøter, 

deltatt på 6 årsmøter og jubileer i lokallag og hatt 7 ulike arrangement for styrer og 

medlemmer i Vestfold bygdekvinnelag. Fjorårets høydepunkt var å få ønske over 60 

deltakere velkommen til Inspirasjonskvelden på Vidaråsen. 

Styrets oppgave er å være et bindeledd mellom sentralleddet og lokallagene. I min 

årsmøtetale i fjor utfordret jeg dere til å mene noe om fylkesarrangementene. Det ble ikke 

mye debatt, men pris ble nevnt og at innholdet må være nytt for deltakerne. Dette jobber vi 

meget bevist med, men vi tar alltid imot innspill til forbedring og til interessante temaer. 

Jeg mener det er viktig at medlemmene føler at de ikke bare hører til ett lokallaget, men at 

de også har en tilhørighet i Norges bygdekvinnelag. For å få den forståelsen må det i 

lokallagene informeres om hva som skjer i Norges bygdekvinnelag sentralt og på fylkesnivå. 

Jeg mener også at lokallag bør sette av penger slik at de har midler til å sende deltakere på 

ulike arrangement. Hvis et lag har lite midler kan kanskje laget betaler halve 

deltakeravgiften. Det er alltid noen damer som må ha en ekstra oppmuntring for å bli med 

på en aktivitet utenfor laget, gi dem den oppmuntringen! For medlemmer som delta på 

fylkes og nasjonale arrangement kan være viktige for å skape ny aktivitet i laget. 



Synlig på nett   

Sist år hadde vi flere nettsidekurs og det er nå 17 lag med aktiv hjemmeside. Mange lag har 

også egen facebook side. Det er kjempebra! For enten vi liker det eller ikke, det er viktig å 

være synlig og søkbar på nett. Så her er bare å fortsette å legge ut på nett, kommenter, lik og 

del.   

Aksjoner 

Flere lokallag var med på den landsomfattende aksjonen «Ja til norske grønnsaker». 

Aksjonene fikk mye oppmerksomhet nasjonalt, men også lokalt. Jeg tror dere som sto på 

stand den dagen og delte ut smaksprøver og poser med grønnsaker og suppeoppskrift hadde 

en gøy dag på jobb og fikk masse positive tilbakemeldinger.  

Prosjekter 

I 2017 har NBK hatt fokus på prosjektet Norskmattradisjon med tradisjonsmatjakta og 

prosjektet «KvinnerUT» 

Sunn mat og mattradisjoner står vårt hjerte nært. Bygdekvinnelaget har også tradisjon på å 

ville videreformidle den matkunnskapen vi sitter på. Det kom inn 11 oppskrifter på enkel og 

god tradisjonsmat fra Vestfold. Det er 23 lag i Vestfold, men kun 5 lag sendte inn oppskrifter. 

Hvorfor ble det ikke flere? Jeg lar spørsmålet stå åpent. 

Prosjektet «KvinnerUT» har heller ikke skapt noen entusiasme i lokallagene. Det finnes 

innflyttere og innvandrere også i våre bygder. Så hvorfor ikke noe engasjement? Orker vi 

ikke prosjekter som krever at vi må utenfor vår komfortsone? 

Utfordring i lokallag 

Jeg vet at det er flere lag i fylket som sliter med å få medlemmene til å møte på arrangement 

eller ta styreverv. Det er ikke gøy og det sliter skikkelig på de få som stiller opp og er 

pådrivere i laget. Det er dessverre ingen kvikk fix som løse problemet. Men jeg beundrer 

dere for ikke å gi opp og applauderer når dere bretter opp ermene enda litt til og står på 

videre.  

Medlemspleie og rekruttering er et kontinuerlig arbeid. Jeg har lyst til å trekke frem to ting 

som kan gjøre jobben litt enklere.  

De aksjonene og prosjektene som blir igangsatt av Norges bygdekvinnelag blir grundig 

omtalt i lokallagssendinger, på nettsiden og i bladet Bygdekvinner. Så lenge prosjektet pågår 

følges det opp med artikler og omtale i relevante medier. 

Hvis dere blir med på et prosjekt, som dere selvfølgelig må tilpasse deres lag, blir 

lokallagsaktiviteten del av en større helhet og derfor mer synlig. 

 

Mange aksjoner og prosjekter egner seg godt til samarbeid med andre bygdekvinnelag. Jeg 

tror dere vil tjene på å ha en felles aktivitet for å vise hva dere kan tilby innbyggerne i deres 



kommune. Det tar tid å utvikle et godt samarbeid, så vær litt tålmodig og gi det mer enn et 

forsøk. 

Avslutning 

Jeg skal avslutte talen med å si noe jeg kjenner engasjerer med skikkelig men også frustrerer 

meg. Og jeg er ikke jeg er alene. 

Flere og flere mennesker er opptatt av at vi må ha et bærekraftig samfunn.  

Vi vil vite hvordan maten vår blir produsert.  

Vi vil ha mange produktive bier.  

Vi vil ikke ha et hav fult av mikroplast.  

Jeg har ikke lyst på klær som er produsert uten hensyn til miljø og menneskene som 

produserer dem. 

Men hvordan skal jeg som forbrukere klare å orientere meg så jeg kan at de riktige valgene.  

Dette er et tema jeg håper vi i bygdekvinnelaget kan ta tak i. For vi er opptatt av å ha et 

trygt, rettferdig og bærekraftig samfunn. 

 


