
 
 

                                     ÅRSPLAN 2020 
 
Mandag 27.januar: Grendemøte hos Fru G på Åshøgda  kl. 18.30 
Året starter med besøk hos Fru G, hvor hun forteller om drifta i kafeen. Vi spiser et hyggelig 
kveldsmåltid og får deretter en gjennomgang av året som kommer. 
Kaffeservering.  Loddsalg.  Inngang kr.200.- 
Ansv: Styret 
     

Onsdag 4.mars kl. 19.00 « Hvordan ta vare på biene?» på Moelv Bibliotek. 
Lise Godager Hansen fra Helgøya honning forteller om honningproduksjon gjennom året og vil 
samtidig gi oss gode tips til hvordan vi kan hjelpe biene gjennom vinteren. Åpent møte med gratis 
inngang. Kaffesalg og loddsalg!  Mulighet for kjøp av honning og honning- produkter! 
Ansv: Styret 
 

Fredag 6. mars: Innsamlingsaksjon for kreftsaken fra kl. 12.- 17. 
Vi stiller opp utenfor Rema 1000 med bøsse og samler inn det vi får til kreftaksjonen 2020. 
Hvem vil være med?  Si ifra til Inger Amb 

 

Torsdag 19.mars Servering på Bispevisitas i Ringsaker, Menighetssenteret 
Biskop Solveig Fiske kommer til Ringsaker og vi er spurt om og servere middag  
Til henne med følge, ca 6-8 stk. Noen som vil være med og hjelpe til?  

 

Lørdag 21. Mars kl.10.00 – 16.00  «Lefsebakerkurs på Gaupen skole 
Vi møtes på Gaupen skole og vår egen Mette Weideborg er stødig og erfaren lærer i kunsten og 
 bake lompe og lefsebaking. Påmelding kr.100! Evt. spørsmål til Mette Weideborg, tlf: 48230864  
 Vi holder takker, men ta med kjevle og annet utstyr, samt potetmasse og mjøl!  
Nærmere info ved påmelding! 
 

Tirsdag 21.April kl 16.30  Besøk fra Vestsida Bygdekvinnelag 
 Vestsida Bygdekvinnelag ønsker å besøke Ringsaker og vi møter dem ved Hotell Wood i 
Brumunddal med omvisning – helt opp på øverste verandaen.  
Deretter går turen til Kvarstad med omvisning i Sjokoladeriet. Vi avslutter med kveldsmat og 
hyggelig prat kl 19.00.  
Det er mulig og delta på deler av turen om du ikke rekker alt. Ansv. Styret.  
 

Onsdag 3.juni  Sommermøte på Geitmyra matkultursenter kl. 18.30 .                                                                                                
Gyro Knutsdotter gir oss en omvisning på Geitmyra både på inne- og utearealene.  
Vi får høre litt om hva de jobber med, hvordan og hvorfor. Vi hygger oss med et måltid etterpå. Litt 
avhengig av været så blir det ute i Mjøsparken eller inne på Wood hotell! 
 

Innlandsmarkedet  er den 21. – 22.august 
Tradisjonelt marked med servering fra vår kulturkafe´. Årets tema «Fra fjøset» og vår egen  
Helena Frogner er leder i komiteen for Innlandsmarkedet. 
Ansv: Innlandsmarkedskomiteen. 
 

 
 

Mandag 5.oktober kl.18.00: Fellesmøte: 
«Bygdekvinner i Forundringsland» i Fløtlia hos Medlien.  
Vi får besøk av foredragsholder Annechen Bahr Bugge. Hun er sosiolog og forsker 

ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO. Hun har i en årrekke forsket på 
problemstillinger knyttet til mat- og spisevaner. Nå har hun skrevet boka med tittelen 
«Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere! Hva kan vi lære av vår mathistorie? 
Hun forteller om utvikling og tilblivelse av det norske kjøkken, hvor vi får impulser fra. 
Hvilke endringer som har vært viktige i kostholdet vårt og ikke minst hvordan vi spiser i 
dag!    Innbydelse kommer senere! 
 

Onsdag 28. oktober kl. 18:30  Årsmøte på Fuglseng hos Grethe Slotnæs 
Tradisjonelt årsmøte med årsmøtesaker og valg av styret. 
Gratis adgang. Utlodning. Ansv: Styret. 

        

Torsdag 19.November Nissevandring med skattejakt i  Moelv. 
Et familiearrangement på ettermiddagstid med skattejakt i skogen. Det blir hygge ved 
bålet og mulighet for og gjøre nissestreker underveis! Ta med lommelykt, drikke og det 
du vil varme på bålet! 
Ansv: Egen komite. 

        
Torsdag 3.Desember  Julemøte på Kvarstad. 
 Fredheim krets er ansvarlig. Innbydelse kommer senere. 

 
 

Det vil komme nærmere beskjeder om inngang, påmelding osv. på de ulike 
arrangementene etter hvert som de nærmer seg.  Dette er årets aktiviteter så 
plott dem inn i kalenderen, og husk dem! Om du lyst til å invitere med deg 
noen så gjerne det! 

 

Vevstua på Strand er åpen alle mandager fra kl. 17:00 – 20:00 
Kontaktperson: Wibeke Waaler tlf. 995 60239 

Ringsaker Bygdekvinnelag, -en møteplass for  aktive kvinner-! 
 
Besøk oss også på Facebook:  www.facebook.com/RingsakerBygdekvinnelag 
Eller www.bygdekvinnelaget.no/Ringsaker 
 
 
«KvinnerUT» 
Det vil også i år bli grønnsakhage på Bæta’n. Dette er et nært samarbeid med Røde Kors og 
Frivilligsentralen/Buketten for kvinner på bygda som ønsker et nettverk. 
I år vil prosjektet gå ved siden av annen aktivitet i bygdekvinnelaget med egen komite 
Om du har lyst til og være med i arbeidet eller ønsker og ha en grønnaskparsell så ta 
kontakt med Inger Amb,  

http://www.facebook.com/RingsakerBygdekvinnelag
http://www.bygdekvinnelaget.no/Ringsaker


Styret ønsker alle medlemmer og øvrige interesserte hjertelig 
velkommen til alle våre møter og aktiviteter. Trenger du skyss 
eller lurer på noe? Ta gjerne kontakt! 

Styret:  

Leder: Inger Amb - 62354026/99578609     

                                       inger.amb@gmail.com 

Nestleder: Renate Andersen- 90832498 

                       rea76@online.no 

Kasserer:  Jorunn Waldal - 92611748 

                       jorunn@waldal.no 

Sekretær: Mette Weideborg - 48230864 

                                 met-weid@online.no 

Studieleder:  Gunn Marit Boine Bratberg -48276737 

                             gmboine@hotmail.com 

1.vara: Marit Stubhaug Takle- 48269705   

         jostakle@bbnett.no 

Vara: Gudrun Heggenhaugen - 92638771 

                         gudrunhh@online.no 

Vara: Grethe Slotnæs –48092790 

                    gslotnes@gmail.com 

  

Grendekvinner:  

Fredheim: Helena Frogner, 46950377 

Jølstad: Helene Bakke Oudenstad, 47357342 

Kilde/Nordheim: Marit Stubhaug Takle, 48269705 

Saugstad/Skarpsno/Solheim:  Unni Schjerpen-41460592 
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