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GODE BYGDEKVINNER………
Vi er nå i en helt surrealistisk situasjon for tida.   Vi blir bedt om å holde avstand, ikke gå på 
besøk,  men gå tur er lov. Alle aktiviteter som vi hadde gleda oss til framover dette halvåret 
er blitt avlyst.

Men dere skal vite at vi holder kontakten i bygdekvinnelaget og at organisasjonen holdes 
«gående» fra hjemmekontorer.   Fylkesleder har og vært i tlf.møte sammen med alle 
fylkeslederne i NBK for å diskutere situasjonen, rundt fylkeslaga sine årsmøter. Noen hadde 
fått avviklet sine årsmøter før forbudet kom. Men vi er 12 fylkeslag som ikke fikk avviklet.   
Landsmøtet i NBK i juni er avlyst det samme er fylkesledersamlingen i april,

Vi  i Rogaland Bygdekvinnelag sitt fylkesstyre hadde tlf. møte den 23.03.20  for å ta opp 
situasjonen vi står i nå.  Vi var og det det fylkeslaget som måtte avlyse vårt årsmøte i 
Haugesund.   Vi hadde gleda oss til denne samlingen.   Vertslaga Skjold, Tysvær, Imsland og 
Vats hadde lagt ned mye arbeid både å få annonser til Årsmeldingen , underholdning til 
kulturkvelden og 2 ordførere ville komme.

Spørsmål er nå hvordan og på hvilken måte skal vi få avvikle Fylkesårsmøte 2020.  Dette vil vi
komme tilbake til.  Vi avventer og noen retningslinjer fra NBK for å ta standpunkt til dette.  
NBK ønsker at  fylkesårsmøtene skal avvikles før sommeren det samme gjelder Landsmøte i 
NBK.  Det blir nok ikke slik situasjonen er nå med fysiske samlinger men på andre måter som 
dette lar seg gjøre.  Dette vil vi i RBK komme tilbake til med en avklaring etter påske.

Vi i Rogaland Bygdekvinnelag ønsker å holde kontakten med hverandre etter beste måte. 
Det lages flotte grupper fra NBK på facebook og instagram.  Og NBK sine nettsider har mye 
bra info en kan få med seg.  Så bli med der du har mulighet.  Og til dere som ikke har disse 
kanalene sender vi ut et RBK nytt som kan formidles på e-post til de som har det.  Har dere 
eldre medlemmer som ikke har e-post ta en tlf. og ha en hyggelig prat.   Undertegnede har 
hatt tlf. med ei god bygdekvinne på 92 år her jeg bor.  Så hyggelig for oss begge.    

Prosjektet «Bygdekvinner deler matglede» er og satt på vent. Se hilsen fra prosjektleder 
Astrid Lund Folkvord i RBK NYTT. 



Minner og om Landsstevne til Rogaland Bygdeungdomslag på Øksnevad i sommer. Der  er 
sendt ut forespørsel om hjelp  til vaktlister til bygdekvinnelag.  Foreløpig går det sin gang. 

I disse dager er beskjeden fra NBK at alle medlemmer som ikke har fått betalt kontingenten 
digitalt vil få tilsendt faktura i posten for betaling av medlemskontingenten.  Det nye 
medlemssystemet har ikke fungert helt etter planen enda.

Norges Bygdekvinnelag har vedtatt å melde seg ut av studieforbundet næring og samfunn og
inn i studieforbundet kultur og tradisjon med virkning fra 1.1.2020. Studieforbundet kultur 
og tradisjon er et studieforbund for frivillige organisasjoner som blant annet driver 
opplæring i folkelig kultur som husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og 
lokalhistorie og mye mer.

Jordbruksforhandlingene 2020.  Det er et overordnet politisk mål for Norge å ha et landbruk 
over hele landet, og øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser.  I FNs 
bærekraftmål heter det vi skal oppnå global matsikkerhet, bedre ernæring og fremme 
bærekraftig landbruk innen 2030.   Det er der viktig at vi utnytter alle de produktive 
jordbruksarealer vi har, samt benytter oss av sorter som egner seg god i vårt klima og vår 
topografi for å øke produksjonen av mat til egen befolking.

Markedsmulighet for  bygg.

Næringsrik og trygg mat er bærebjelken for god folkehelse.  Kornet BYGG har vært en 
mulighet til å dyrke i store deler av landet og gjør det fremdeles. Byggets høye innhold av 
næringsstoffer har gitt livsviktig næring til folk igjennom generasjoner.

Anbefalinger fra Norges Bygdekvinnelag:   NBK mener at det er et potensiale i markedet for 
økt produksjon og forbruk av norsk bygg til mat i Norge.  Dette potensialet må utnyttes. NBK 
ber jordbruksavtalen legger til rette for økt satsing på bruk av bygg til mat gjennom midler til
forskning, utvikling og innvovasjon, og til tiltak som øker forbrukernes kunnskap om bruken 
av denne råvaren.  Aktørene i verdikjeden i samarbeid med aktuelle forskningsinstitusjoner, 
virkemiddelapparatet og forbrukerorganisasjonener, må ta ansvar for at en slik satsing skal 
kunne realiseres.

Rogaland Bygdekvinnelag vil ønske dere alle lokallagsledere og bygdekvinner i bygd og 
tettsted en riktig god påske til dere alle. Ta vare på hverandre og ta vare på deg selv.

GOD PÅSKE  … Mvh Fylkesleder Astrid Hammersmark



«BYGDEKVINNER DELER MATGLEDE»

Alt klappet og klart etter startskuddet hadde blitt avfyrt på et felles møte den 22. februar.  
På dette møtet var kontaktpersoner fra alle prosjektene tilstede og vi diskuterte system og 
oppstart.  Erfjord og Varhaug har nå hatt arrangement, og i tur og orden skulle de andre 
prosjektene komme.  Men så kom viruset og endret på alt vi hadde tenkt som skulle gjøres 
utover våren og tidlig sommer.   Gjensidigestiftelsen beroliger oss å sier dette skal gå bra   -  
vi må bare nå roe ned og følge myndighetenes oppfordringer til enhver tid.   Akkurat nå er  
situasjonen uoversiktlig.  Men de lokale prosjektene ligger parat.  Alt ligger til rette for å spre
matgleder, men uten hjelp av virus.

Mvh prosjektleder Astrid Lund Folkvord.

      Ei lita helsing frå nestleiar som bur i ei småbygd. Om tida er tøff, og alt står på «vent», 

så håpar eg at alle ser framover. Stå på! Ta vare på kvarandre. Vil og minna om, når denne 
surrealistsike tida er over, gjeld det verkeleg å handla lokalt. Det er MANGE som treng hjelp!
Dette gjeld både i bygd og i by. Må alle få ei god og avslappa Påske. Mvh Marianne Jøsang.


