
SOMMERHILSEN 2017 

 

Hei alle i Akershus Bygdekvinnelag. Her kommer årets sommerhilsen. Flere lag 

har hatt sitt siste møte før sommeren – andre feirer Olsok eller har andre 

hyggelige sommertreff. I august starter det med Åpen gård, markeder og andre 

utendørsarrangementer. Det er en viktig tid for å markere oss i bygda! 

Norges Bygdekvinnelag har laget en rykende fersk vervebrosjyre. Den kan 

bestilles fra administrasjonen post@bygdekvinnelaget.no eller 22 05 48 15. 

Materiellet kan også lastes ned på bygdekvinnelaget.no under 

organisasjonsdokumenter. 

Flere lokallag har vist interesse for Bygdekvinnelagets nye prosjekt: 

«KvinnerUT». Sone 2 får besøk av prosjektleder Sosan Asgari Mollestad. 

Sonemøtet er 20.september i Rælingen. Det er lov å komme om du ikke er i sone 

2. Med støtte fra Gjensidigestiftelsen satser Norges Bygdekvinnelag i 2017 og 

2018 på å fremme og styrke inkluderingsarbeidet i organisasjonen gjennom 

prosjektet «KvinnerUT». Lokallagene kan søke om kroner 8000 til arbeidet. 

Akershus Bygdekvinnelag håper mange medlemmer melder seg på 

inspirasjonsseminaret i Bergen 20.-22.oktober 2017. Tema denne gangen er 

mangfold. Det er innlegg om alt fra likestilling og bygdeutvikling til vårt 

flerkulturelle samfunn. Du kan la deg inspirere av bl.a. Åsne Seierstad, Frank 

Aarebrot og Amal Aden. Les mer om det i siste Bygdekvinner. 

Fylkeslaget håper mange har vært på nettsiden for norsk tradisjonsmat. Alle 

lokallag oppfordres til å bidra til den nye nettsiden med en oppskrift fra bygda si 

gjennom « Tradisjonsmatjakten». Send gjerne inn flere oppskrifter. Alle lokallag 

har fått informasjon om hvordan de skal sende inn oppskrift(er). Dette står også 

på nettsiden til Bygdekvinnelaget. Vi i fylkesstyret har satt som mål at alle 

lokallag deltar i «Tradisjonsmatjakten». Vår fylkeskontakt er Eva Øvren. 

16.oktober håper vi lokallagene slår et slag for norske grønnsaker. 

Kjendiskokken Harald Osa vil lage en oppskrift til denne aksjonen. Ønsket er at 

lokallagene står utenfor nærbutikken og deler ut papirposer med norske 

grønnsaker og oppskrift på aksjonsdagen 16.oktober. Det er verdens 

matvaredag. Gartnerhallen er samarbeidspartner i aksjonen og vil dekke 

utgiftene til grønnsakene. 
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Norges Bygdekvinnelag har valgt å engasjere seg for skolemat til alle elever i 

grunnskolen. De ønsker at fylkeslaget gjennom lokallagene gjør dette synlig for 

politikerne i høstens Stortingsvalg. Bygdekvinnelaget ønsker at elevene får et 

sunt og gratis måltid hver dag. Et ernæringsmessig riktig måltid gir gode 

gevinster for læringsmiljøet. Vårt mål er å få flere politikere til å se at skolemat 

er et tiltak som må prioriteres nasjonalt – uten næring ingen læring. 

Fylkeslaget fortsetter aksjonen mot kasting av mat. Vi har en egen facebookside 

som burde engasjere mange. Logg deg inn – lik og del. «Akershus 

Bygdekvinnelag Vinn over svinn» 

Facebooksiden vår «Akershus Bygdekvinnelag» er det også fint å holde seg 

oppdatert på. Gå inn og lik siden. Nettsiden er på veg opp igjen. Se også på den! 

På årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag ble det bestemt at lokallagene kunne 

søke om midler til møte for «Unge bygdekvinner». Fylkeslaget gir dermed 

ansvaret til lokallagene. Bruk kreativiteten og få med de yngre! 

Jordvern er en viktig sak for Bygdekvinnelaget. Vi blir invitert på kurs i regi av 

Akershus Bondelag 12.10. Mer info kommer. Det er viktig at dere engasjerer 

dere og følger opp lokale saker.  

På sonestyremøtene i november blir organisasjonsarbeid en viktig sak. Etter 

høstens årsmøter er det flere nye tillitsvalgte. Alle lokallag bør sende sine 

styremedlemmer.  

 

Akershus Bygdekvinnelag ønsker alle en god sommer! 

 

Marit Bjerke Tomter, leder 

 


