Sommerhilsen
Kjære alle tillitsvalgte i lokallag og fylkeslag. Vi ønsker dere alle en riktig god og velfortjent
sommer og takker for stort engasjement og godt samarbeid. Vi benytter anledningen til å
skryte litt av arbeidet dere har bidratt til denne våren, samt minne dere på noen av høstens
spennende aktiviteter.

#Valg2019

Alle lokallag har fått tilsendt «Valgpakken» til Norges
Bygdekvinnelag med råd og tips til hvordan lokallag og fylkeslag
kan bidra aktivt inn i den lokale valgkampen. Sammen har vi en
sterk stemme og kan få gjennomslag i politikken. Her finner du
alt fra «valgpakken» til Norges Bygdekvinnelag. Vedlagt i denne
e-posten finner dere også leserinnleggene oversatt til nynorsk.

Vi registrerer allerede nå flotte aktiviteter og initiativ ute i lagene. Norges Bygdekvinnelag
benytter seg av emneknaggen #valg2019 i sosiale medier, og vi oppfordrer dere til å bruke
denne i forbindelse med ting dere poster. Vedlagt finner dere også en bildefil (bildet over)
som dere kan bruke. Bildet har riktig format til bruk for arrangementer på Facebook. For å få
mest mulig synlighet, oppfordrer vi alle som planlegger aktiviteter og har egne sider på
Facebook til å gjøre følgende:
•
•
•

Opprett et arrangement på Facebook
Bruk bildet som arrangementsbilde
Start navnet på arrangementet med #valg2019

Husk å invitere folk i bygda, og legg gjerne til siden Norges Bygdekvinnelag som
«medarrangør/co-host». Da får vi synliggjort #valg2019-aktivitetene enda bedre.
Følg Bygdekvinnelaget på Facebook og Instagram fram mot valget, og del gjerne postene vi
legger ut slik at vi kan nå enda flere 😊😊

Inspirasjonsseminaret 2019

Har du husket å melde deg på Inspirasjonsseminaret i
Trondheim 8-10 november? Ikke ta helt ferie før du har gjort
det! Inspirasjonsseminaret er et tilbud som alle medlemmer i
Bygdekvinnelaget kan delta på. En hel helg samles vi til
hyggelig samvær, aktiviteter og inspirerende foredrag. Sjekk
hvor hyggelig vi hadde det i Bergen i 2019. Sørg for å sikre deg
plass! Med deg på her.

Bygdekvinneprisen «Kjerringa mot strømmen»

Kjenner du ei skikkelig grepa bygdekvinne som gjør en ekstra
innsats for bygda? Da kan hun være en kandidat til
Bygdekvinneprisen på kroner 40 000. Send forslag på kandidat til
post@bygdekvinnelaget.no innen 1. september. Vinneren blir
kåret på Inspirasjonsseminaret 8.-10. november i Trondheim. Her
kan du les mer om prisen.

«KvinnerUT» vokser og gror!

Inkluderingsarbeidet i Norges Bygdekvinnelag har slått rot i
mange av våre lokallag gjennom deltagelse i «KvinnerUT».
Fokuset har utvidet seg fra å etablere møteplasser, nettverk
og fellesaktiviteter til å dreie seg om å styrke mestring og
bidra med kompetanseheving hos minoritetskvinner bosatt i
bygda. Vi er glade og stolte over mulighetene vi har fått til å
være med på den nasjonale dugnaden for integrering og
inkludering. Ønsker ditt lokallag og delta i arbeidet med
inkludering finner du alt av informasjon her.

160 lokallag deltar i Tradisjonsmatskolen
Medlemmene i Norges Bygdekvinnelag er eksperter på tradisjonsmat,
og Norges Bygdekvinnelag ble i 2018 akkreditert som rådgivende
organisasjon til UNESCO på området mattradisjoner i Norge. Dette er
en stor anerkjennelse av bygdekvinnenes matkunnskap, og ikke minst
av arbeidet med å ta vare på mattradisjonene som en del av den norske
kulturarven.
Engasjementet i lokallagene er stort og i alt deltar over 160 lokallag i gjennomføringen av
Tradisjonsmatskolen. I praksis betyr dette 350 ulike tilbud om kurs i tradisjonsmat. Her kan
du lese mer om hvordan gjennomføre kurs i tradisjonsmat.
Tradisjonsmatskolen – veileder til lokallagene.
Norges Bygdekvinnelag, Forbundet Kysten og Norges Husflidslag skal sammen arrangere en
konferanse om immateriell kulturarv 18. oktober 2019 på Sentralen i Oslo. Bli med! Mer
informasjon om program og påmelding kommer på nettsiden til Norges Bygdekvinnelag.
Det er laget nye, flotte forklær med teksten «Norges Bygdekvinnelag – rådgivere for UNESCO
innen norsk tradisjonsmat». Forklærne koster kroner 300 og kan bestilles på
post@bygdekvinnelaget.no eller telefon 22054515.

HURRA! 580 nye medlemmer

Det er mange som jobber utrolig godt med verving! Så langt i år
har dere vervet 580 nye medlemmer og av disse er 172 under 30
år. GRATULERER!!! Fortsetter vi slik, ligger vi an til å få et solid
oppsving sammenliknet med 2018. Kjempebra!

Sommeren er en god anledning til å verve slekt og venner dere
treffer i ferien. Nå har vi tre medlemskapstyper: ordinært,
ungdoms- og støttemedlemskap. Dermed har vi et tilbud som passer for alle. Vi tror det er
mange der ute som ønsker å støtte arbeidet for levende bygder og å ta del i felleskapet vårt,
men da må de få anledningen. Så husk: ikke vær redd for å spørre!

Ny brosjyre: Bli med i Bygdekvinnelaget

Flere har etterlyst en brosjyre med litt mer fakta og informasjon
enn det man finner i den vanlige vervebrosjyren. Derfor har vi
laget brosjyren «Bli med i Bygdekvinnelaget». Den kan brukes i
rekrutteringsarbeidet og deles ut på stand til folk som vil vite mer
om organisasjonen vår.

Den er gratis og kan bestilles på post@bygdekvinnelaget.no,
telefon 22054515, eller lastes ned her.

Med ønske om god sommer fra styret og administrasjonen i
Norges Bygdekvinnelag

