
Kjære Bygdekvinner, tidligere ledere, æresmedlem, gjester og møteleder. 

I 2015 var jeg på Bygdekvinnelagets inspirasjonsseminar og i et foredrag om 

kvinnesolidaritet og samfunnsutvikling brukte de et afrikansk ordtak,  

som på engelsk lyder slik: 

If you want to go fast, go alone. 

If you want to go far, go together. 

Altså: 

Hvis du vil gå fort, gå alene. 

Hvis du vil gå langt, gå sammen. 

Jeg liker dette ordtaket. Jeg synes det sier på en enkel måte, 

hva organisasjoner kan få til av forandringer når vi er mange og jobber over tid. 

Gjennom mitt medlemskap i Bygdekvinnelaget får jeg være en del av et 

fellesskap som har en visjon om hva slags samfunn vi vil ha. Norges 

bygdekvinnelag har noen felles mål. Formålsparagrafen beskriver vårt 

hovedfokus. De andre styringsdokumentene som Strategiplan, Politisk 

plattform og Arbeidsplan gir retningslinjer for hvordan vi skal nå våre mål. 

NBK er medlem i ACWW, Associated Country Women of the World, og på den 

måten får jeg også være en del av en verdensomspennende 

kvinneorganisasjon, som arbeider for å bedre levevilkårene på landsbygda og 

for kvinner spesielt. 

I april har ACWW sin 29. verdenskonferanse i Melbourne, Australia og her vil 

medlemsorganisasjoner fra mer enn 70 land møtes og vedta nye resolusjoner 

som skal brukes politisk i videre arbeid. Jeg håper at de av dere som tidligere 

har deltatt på en ACWW-konferanse følte at det er mulig å påvirke samfunnet 

når så mange kvinner går sammen. 

 

Hvordan kan vi være med på, å påvirke samfunnet gjennom lokallaget? 

Det er faktisk ganske enkelt, for vi er med på å påvirke gjennom de aktivitetene 

vi har. Med utgangspunkt i de tre satsingsområdene i Politisk plattform har jeg 

plukket ut noen smakebiter på aktiviteter dere har hatt det siste året som jeg 

synse viser hvordan lokallagsaktiviteter gjenspeiler Bygdekvinnelagets visjon. 

1. Gode liv i levende bygder, gode tilbud der vi bor – innovasjon og 

næringsutvikling. 



Ramnes og Sem har vært på bedriftsbesøk til Kjose gårdsbakeri 

Hvarnes har en representant i Nærmiljøutvalget 

Hof arrangerer Barnetime på Hof bibliotek 

2. Likestilling, inkludering og mangfold 

Flere lag har hatt besøk av Sosan og prosjektet KvinnerUt 

Andebu har bakt med flerkulturell kvinnegruppe 

Stokke har deltatt på Språkkafe og inviterte til tur med matlaging 

3. Mat og miljø, bærekraft – beredskap og forbrukermakt. 

Fire lag deltok i aksjon Norsk bygg 

Mange lag har ett eller flere arrangement hvor de lager og serverer 

skolemåltid 

Hillestad hadde åpent møte med besøk av forfatteren av boka «Kunsten 

å ikke kaste mat» 

Nykirke har lært om kompostering 

Østre Hedrum har hatt byttekveld 

Ganske mange lag har arrangert sykurs eller sykveld med omsøm 

Som sagt, dette var bare noen smakebiter på all den flotte aktiviteten som 

finnes i alle lokallaga. I tillegg er dere veldig flinke til aktivt å bruke både 

hjemmeside og fb og på den måten får dere også synliggjort hva 

Bygdekvinnelaget står for. 

 

Norges bygdekvinnelag har alltid noen nasjonale prosjekter og aksjoner som 

de ønsker at lokallagene skal delta i. Jeg vet at noen opplever prosjekter og 

aksjoner som «mer arbeid» som NBK prakker på lokallaga. Men hele ideen med 

nasjonal satsing er: Hvis du vil gå langt, gå sammen. 

Bygdekvinnelaget hadde ikke blitt akkreditert som rådgivende organisasjon til 

UNESCO på området mattradisjon i Norge, hvis ikke bygdekvinner i lang tid 

hadde samlet og tatt vare på denne kulturarven. Vi hadde heller ikke blitt 

akkreditert hvis ikke noen hadde turt å tenke den tanken at Bygdekvinnelaget 

bør jammen få litt «kreditt» for den kompetansen vi har på norsk mattradisjon,  

og sendt inn en søknad. 

NBK har nå på vegne av oss alle søkt om midler til å holde kurs i norsk 

tradisjonsmat. Jeg håper flere lag henger seg på og bruker denne anledningen 

til å dele den kompetansen som laget har. Det er in å lage mat fra bunnen av.  

Hvordan lage syltetøy, bake kransekake eller koke kraft og lage saus. Vær 



kreative og lær bort det dere synes er gøy og det som er praktisk mulig å få til. 

Så tenk på nasjonale prosjekter og aksjoner som en mulighet til å være en del 

av noe større! 

 

Før jeg begynner å planlegge årsmøtetalen min spør jeg alltid styret hva de 

synes er viktig å få med. I år ble det et unisont: «Du må si hvor inspirerende det 

har vært med så mange deltakere på fylkesarrangementene».  

Siden forrige årsmøte har vi hatt Inspirasjonskveld, Styrevervsamling, 

Hjemmesidekurs og i februar i år hadde vi «Bygdekvinner på lading». Jeg har 

altså gleden av å takke på vegne av fylkesstyret for fantastisk deltakelse. Dere 

er engasjerte damer som vil noe. Vi bruker tilbakemeldingene vi får videre i 

arbeidet med nye arrangement.  

Akkurat som vi tar med oss inspirasjon og ideer fra kurs og seminarer, håper vi 

at våre arrangement kan gi dere påfyll som har verdi for lokallaget og for den 

enkelte deltaker. Og forhåpentligvis kan vi kjenne litt på følelsen  

«hvis du vil gå langt, gå sammen» 

 

Så til et veldig aktuelt tema, den nye regionreformen. 

Fra og med 2020 blir Vestfold og Telemark et fylke. På NBKs landsmøte i 2018 

ble temaet drøftet og det ble gjort en vedtektsendring som gir fylkene mulighet 

til å selv bestemme om fylkeslagene skal slås sammen. 

På det samme landsmøtet ble vi enige med representantene fra Telemark om å 

ha et felles styremøte. Dette møte hadde vi 26. januar i år. Vi brukte møtet til å 

bli kjent med hverandres aktivitet og arbeidsmåte. Vi diskuterte ikke 

sammenslåing, men vi ble enige om at et felles arrangement i 2021 er 

interessant og vi bestemte å ha et nytt felles styremøte neste år. 

Etter at sakspapirer var klare mottok jeg et høringsskriv fra NBK. Selv om vi ikke 

må slå sammen fylkeslag så er det naturlig å ta en gjennomgang av hvordan 

Bygdekvinnelaget er organisert og hva som i fremtiden er en hensiktsmessig 

organisering. Jeg håper dere bruker hoveddebatten til å lufte noen tanker om 

fremtidig organisering. 

 

Så litt om Organisasjonsskolen. 



Etter ønske fra medlemmene har NBK laget et kursopplegg som tar for seg 

organisasjonsopplæring. Det er utarbeidet et kurshefte og det er laget korte 

videoer for hvert enkelt tema. Kursopplegget ble lansert i lokallagssendingen 

høsten 2018. NBK ønsker nå en tilbakemelding på kurstilbudet, så vi har laget 

et eget spørreskjema som dere har fått utdelt sammen med sakspapirer.  

Vi håper dere i løpet av dagen kan fylle ut skjemaet.  

 

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle bygdekvinner i Vestfold  

for den tiden og det engasjementet dere bruker på Bygdekvinnelaget.  

Og jeg synes det gir en ekstra dimensjon å tenke på et vi er en del av et 

internasjonalt nettverk med bygdekvinner som har det samme målet om å sikre 

kvinners rettigheter og gode levevilkår på bygda. 

Og husk: 

Hvis du vil gå fort, gå alene. 

Hvis du vil gå langt, gå sammen. 

 


