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Hilsen fra lederen
Norges bygdekvinnelag har i 2017 hatt tradisjonsmat og 
inkludering som hovedsatsning. I Tradisjonsmatjakta 
ble lokallagene utfordret til å kåre sin bygds tradisjons-
matskatt. I Vestfold var det noen lag som sendte inn 
oppskrifter, men jeg hadde trodd vi skulle fått flere da 
tradisjonsmat er noe vi kan! Det har heller ikke kommet 
noen søknader om støtte til prosjektet «KvinnerUT» fra 
lagene i Vestfold. Så 2018 blir spennende, får vi til akti-
viteter som gjenspeiler de nasjonale prosjektene?

I 2017 har Vestfold bygdekvinnelag avholdt 10 styre-
møter. Vi har behandlet 54 saker. Vi har vært på besøk 
på 5 lokallagsstyremøter. Fylkesstyret har vært repre-
sentert i styret til Vestfold bondelag, Vestfold bygde-
ungdomslag og Studieforbundet næring og samfunn. 
Vestfold bygdekvinnelag har også en representant i sty-
ret til Stiftelsen Fossnes og Solbø.

Kort oppsummering av Vestfold bygdekvinnelag og styrets aktiviteter i 2017. 

Februar  Temadag på Eidene
  Deltatt på Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte
Mars  Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte på Sem
  Deltatt på Vestfold Bondelags årsmøte
                             Tanum BKL 90 års feiring
                             Hjemmesidekurs for lokallagene 6. og 13. mars
April  Fylkesledersamling i Oslo
Mai  Stokke bygdekvinnelags 85 års feiring
Juni  Norsktradisjonsmat.no og matfotokurs på Gjennestad
September Inspirasjonskveld på Vidaråsen
Oktober  Årsmøte på Nykirke
  Årsmøte i Tjølling
                             Årsmøte i Andebu
       Inspirasjonsseminar i Bergen
November Styrevervsamling på Gjennestad
Desember Sem Bygdekvinnelags 90 års feiring 
Hele året  Lagt ut, likt og delt aktuelle saker på hjemmeside og facebook.

Mitt andre år som fylkesleder er over og det har vært nok et lærerikt og aktivt år for meg. 
I skrivende stund har jeg akkurat blitt ferdig med oppsummeringen til «Årsmeldingen 
2017, Lokallagenes virksomhet». Det er en oppsummering av svarene dere har sendt 
inn i Rapporteringsskjemaet. Oppsummeringen tyder på at det har vært høy aktivitet for 
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mange bygdekvinner i Vestfold. Noen lag sliter likevel med dårlig oppmøte fra med-
lemmer, eller kvinner til å ta styreverv. Slikt sliter på ildsjelene og jeg er så imponert 
når dere nok en gang «bretter opp ermene – enda litt til» og ikke gir opp. Jeg håper vi 
sammen som organisasjon kan være med å gjøre Bygdekvinnelaget mer synlig og at det 
vil gi alle lokallagene et oppsving. Så herved oppfordrer jeg alle medlemmer til å være 
med på å gjøre Bygdekvinnelaget enda mer synlig! 

Jeg vil gi en stor takk til alle i fylkesstyret, dere er positive og engasjerte damer og jeg 
har gledet meg til hvert møte. Stor takk til dere på bondelagskontoret for god service og 
en spesiell takk til Elisabeth for all praktisk bistand. 

Til slutt vil jeg takke alle bygdekvinner jeg har møtt dette året. Det er herlig å treffe så 
mange damer i alle aldre, med ulik bakgrunn og erfaring. Dette er styrken vår når vi skal 
skape interessante møteplasser for aktive kvinner. 

Anne Ka Munkejord
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Vestfold Bygdekvinnelags æresmedlemmer: Hanna-Marie Hillestad 1991
 Helga Bjerkø 2002

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:

Leder Anne Kathrine Munkejord, Vivestad 922 28 681 / akglass@online.no
Nestleder Thorunn Thorlaksdottir, Kvelde 412 45 294 / torunntorlaksd@hotmail.com
Sekretær Doris Hildenbrand, Kvelde  913 88 343 / dohilden@online.no
Kasserer Tove Moland, Kjose  468 78 860 / lamola@online.no
Styremedl. Veronica Bålsrød Clementz, Kjose 909 61 108 / veronica-b@live.no 
Styremedl. Elin Kvarme Vittersø, Tjølling 413 52 887 / kvarme40@gmail.com
1. vara Bente Aas Haug, Nykirke  469 65 148 / bente@cajsa.no
2. vara Hege Shanor, Lardal  930 88 733 / hege.shanor@gmail.com
3. vara Beate Lanner, Tanum  416 85 249 / the-lann@online.no

Oppnevninger til styrer og råd

Repr. Til Vestfold Bondelags styre: 
Veronica Bålsrød Clementz            Vara: Tove Moland

Repr. Til Vestfolds Bygdeungdomslags styre:
Elin Kvarme Vittersø.                       Vara: Thorunn Torlaksdottir

Repr. Bygdefolkets Studieforbund Vestfold:
Anne Kathrine Munkejord

Repr. Til Fossnes/Solbø stiftelsen:
Beate Lanner

Utsendinger til Vestfold Bondelags årsmøte:
Bente Aas Haug og Tove Moland

Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte:
Tove Moland og Torunn Sjuve Haakestad

SNS – ansvarlig:
Anne Kathrine Munkejord

Hjemmesideansvarlig: 
Bente Aas Haug

Internasjonalt utvalg: 
Doris Silvia Hildenbrand

Styrer/råd/utvalg
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I VESTFOLD BYGDEKVINNELAG
11. MARS 2017.

Sem Bygdekvinnelag var vertskap for årets årsmøte. 
Dagen startet med samling i Sem kirke. Der fikk vi en orientering om kirken av Dagfinn 
Bugge. Sem kirke er en gammel kirke i romansk byggestil som ligger ved Jarlsberghoved-
gård utenfor Tønsberg i Vestfold.  Steinkirken har gjennomgått flere utvidelser og end-
ringer og har i dag rundt 300 sitteplasser. I 1956 ble en altertavle fra Christian IV´s tid 
rekonstruert. I historiebøkene fremheves ofte kirkens nære forbindelser til noske middelal-
derkonger. Det kan ha vært under en messe i Sem kirke at Rørek forsøkte å ta livet av Olav 
den Hellige. Sem kirke blir også nevnt i forbindelse med at Harald Gille gikk på glødende 
plogjern for å bevise at han var bror av Sigurd Jorsalfar. Baglerkongen Erling Steinvegg 
bar glødende jernplater i Sem kirke for å bevise sin kongsrett.

Etter besøket i kirken samlet vi oss på Nauen Klokkemuseum. Der serverte Sem Bygde-
kvinnelag rundstykker, te, kaffe før selve årsmøtet begynte. 

Else-Marie Farnes Sem Bygdekvinnelag ønsket alle velkommen og kunne fortelle at Sem 
Bygdekvinnelag ble grunnlagt i desember 1927. Sem bygdekvinnelag består av tre bygder, 
det er Sem, Barkåker og Jareteigen. De har 23 medlemmer med en 10 – 12 som er aktive.  
Samarbeider med Slagen Bygdekvinnelag om sommertur og med Sem bondelag og 4H om 
Åpen gård arrangement hvert år.

Så ga hun ordet til varaordfører i Tønsberg kommune Bent Moldvær som hilste fra kom-
munen og syntes det var hyggelig å få komme og hilse bygdekvinnelagets årsmøte, stolt og 

Årsmøtet 2017
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glad for alle som vil ha sine årsmøter i kommunen. Kjente ikke så mye til bygdekvinnela-
get fra før, men hadde lest seg opp og var imponert over den store aktiviteten vår. Tønsberg 
kommune og Tønsberg er handelsby fra 1871 og er Norges eldste by. I Tønsberg er Norges 
flotteste skjærgård, det er et rikt kulturliv, det er mange arbeidsplasser, og Tønsberg er 
en stor landbrukskommune. Det er mange severdigheter og et populært turistmål. Fra 1. 
januar 2020 blir Tønsberg og Re en kommune. 

Leder Anne Ka Munkejord ønsket alle velkommen og åpnet årsmøtet 2017.

Sak 1. Navneopprop v/ Tove Moland 61 fremmøtte, 53 stemmeberettigete.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen bemerkninger.
Sak 3. Valg av møteleder og referenter Til møteleder ble Tove Ødeskaug 
  valgt.
  Til referent ble Aud Moe valgt.
Sak 4. Valg av to til å skrive under protokollen: Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten, 
  Østre Hedrum og 
  Beate T. Lanner, Tanum

Sak 5. Leders tale (sammendrag) 
Kjære Bygdekvinner, tidligere ledere, æresmedlemmer, gjester og møteleder.
Bygdekvinnelaget – en møteplass for aktive kvinner!
Jeg ser nå utover en forsamling av flotte damer og jeg vet at vi er noen av de aktive kvin-
nene som er med på å skape de møteplassene. I år er det jeg som har lest de lokallagsrap-
portene som har kommet inn og listet opp aktivitetene i årsmeldingen.
Så ble jeg fristet til et lite regnestykke: Vi er 24 lokallag i Vestfold. I gjennomsnitt har 
lokallagene hatt 8 arrangement i løpet av året. Hvis vi beregner at hvert arrangement varer 
i 2,5 timer har hvert lokallagene hatt 20 timer med arrangement i 2016. Vi er ca 800 med-
lemmer i Vestfold. 
Ganger vi antall medlemmer med 20 timer blir det 16.000 timer Bygdekvinnelags aktivitet 
i året i Vestfold.
I 2016 har Bygdekvinnene hatt fokus på folkehelse og gjennomført «Bygda i bevegelse». I 
Vestfold har 6 lag vært med på prosjektet og fått penger til gjennomføring, men godt over 
halvparten av laga i Vestfold har hatt en eller flere aktiviteter med «Bygda i bevegelse».

Råvareaksjonen «Ville vekster» varer ut 2017. Sanking av ville vekster, turglede og fysisk 
aktivitet kan lett bli en aktivitet. 

Tradisjonsmatjakta 2017. Norges Bygdekvinnelag har fått penger av Sparebankstiftelsen 
DNB til å lage en ny nettside om Norsk tradisjonsmat. Lokallagene sitter på kunnskapen 
om lokale tradisjoner. Vestfold er nok ikke det fylke som først blir forbunnet med tradi-
sjonsmat, men det kan vi gjøre noe med! I tiden fremover vil det kommer mer informasjon 
om prosjektet, så følg med å bidra til at tradisjonsmat fra Vestfold blir synlig på NorskTra-
disjonsmat.no

Medlemsrekrutering er et gjentagende tema. Vestfold har de siste åra hatt en liten økning 
i medlemstallet. Det er veldig gøy! Den viktigste reklamen vi gjør for laget vårt er å for-
telle andre om aktivitetene og invitere unge og gamle damene til å bli med. Hjemmesiden 
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er også et viktig «ansikt utad» for de som 
leter etter aktivitet i nærmiljøet. Facebook 
er også et sted å gjøre seg synlig. 

Fylkeslagets hovedoppgave er å være et 
bindeledd mellom sentralleddet og lokal-
lagene. I organisasjonshåndboka kapittel 5 
står det hva som er fylkeslagene oppgaver 
og ansvar.
Jeg mener det er viktig at lokallagene føler 
en tilhørighet til andre lokallag og til Norges Bygdekvinnelag. 
Målet med fylkesarrangement er å styrke den felles identiteten, utveksle erfaringer og få 
ny kunnskap. Arrangementene er den viktigste måten vi får drevet opplæring, informasjon 
og inspirert lokallagene. Deltakerne på våre arrangement har på evalueringsskjemaene gitt 
oss mye positive tilbakemeldinger på både innhold og fasiliteter. Vi jobber aktivt for å 
holde kostnadene på arrangementene nede. I styret har vi nå diskutert om det er tid for å ta 
en gjennomgang av arrangementene våre. Vi ønsker oss flere deltakere, og at flere lag ser 
nytten av å sende medlemmer på fylkessamlinger. Jeg håper at vi under debatten kan få 
frem noen synspunkter på arrangement i fylke. 
• Hva slags fylkessamlinger vil vi ha? 
• Hva er viktig? 
• Hvis vi skal ha færre aktiviteter, skal de da være rettet mot styremedlemmer? 
• Synes dere det er viktig å møte medlemmer fra andre lag for å utveksle erfaringer? 
• Hvilke tider på året er fine for fylkessamlinger? 

Jeg håper vi får en fin debatt, hvor målet er gode fylkessamlinger med mange deltakere.
Og helt til slutt går takken til dere som gir ros og oppmuntring, men også til de som stiller 
kritiske spørsmål. Alt er med på å motivere for egen utvikling og videre arbeid i Bygde-
kvinnelaget. 

Sak 6. Spiskammersprisen – utdeling 2017.
Spiskammersprisen ble delt ut for 19. gang av Tove Moland.

Årets vinner har som mål og ta vare på 
gamle tradisjoner, spre kunnskap og kul-
turhistorie.
Hun er opptatt av å tråkke i gamle fotspor, 
men mest av alt sette nye fotspor for frem-
tiden.
Historien til denne kandidaten begynte 
med ett kurs i takkebakst året 2012.
Dette ble starten på en ny karriere. I året 
2013 startet hun ett eget gårdsbakeri i til-
knytning til Bjørnø gård som ligger mitt i 
Farris. Hun brukte mye tid på å lage sine 
egne oppskrifter på flatbrød og lefse. Til-
bakemeldingene var overveldende og pro- Vinner av Spiskammersprisen Anita Saga.
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duktutviklingen fortsatte. Kuvertflatbrød med rosmarin, Farrisflatbrød, Sagaflatbrød og 
Bjørnøyas matlefse ble de neste tilskudd. Lokale navn til lokale spesialiteter!
Hun har ett ønske om å vekke Bjørnøya til live igjen ved å ta øyas muligheter og ressurser 
i bruk på nye måter. Hun skaper ny næring på gården og markedsfører bygdeutviklingen 
og bygda si på en positiv og profesjonell måte.
Hun har sammen med mannen sin restaurert det gamle bakstehuset på øya, der hun skal 
holde bakstekurs. Før huset ble ferdig var det allerede booket tre fulle kurs.  Det vil bli 
mulighet for omvisning, bevertning, aktiviteter og overnatting på gården i tilknytning til 
kursene. Hun selger produktene sine på markeder som Helgeroadagene og Dyrskun, og i 
en rekke butikker. Hun har en egen (Drive-in) i svigermors garasje. Der står det en fryse-
boks som er full av lefser.

Vinneren av årets Spiskammerpris er: Anita Saga fra Kjose.

I sin takk sa Anita hun var rørt, glad og stolt. Stolt fordi jeg er bygdekvinne, stolt fordi jeg 
er med på å sette bygda mi på kartet. Og stolt for at noen i bygda mi har sendt inn forslag 
på meg, det var moro. For meg som er i start gropa og ikke har all verdens å vise til så er 
det motivasjon og inspirasjon til å utvikle det jeg har startet med. Jeg gleder meg så til å 
ta i bruk bakstehuset, mange har allerede meldt seg på kurs til høsten. Og jeg gleder meg 
til å dele kunnskapen om takke bakst og håper med det at mange takker som ligger gjemt 
blir tatt fram igjen. 

Sak 7. Tale ved Karine Magnussen Nymark fra NBK
Karine Magnussen Nymark kommer fra Østfold og er medlem i Onsøy Bygdekvinnelag. 
Er styremedlem i Norges Bygdekvinnelag og er inne i sin andre periode der. Er utdannet 
kokk, men for tiden student ved Høyskolen i Østfold og skal med tiden bli velferdsviter.
 Alle som er her i dag gjør en forskjell i sitt lokalmilø, og det å være samlet til årsmøte, 
gjør dere ekstra stolt for det dere gjør i bygda deres, og det dere har gjort det siste året. 
Hun ønsket å vise oss litt av bredden og hva men får igjen for å være medlem i Norges 
bygdekvinnelag.
Vi er en organisasjon som har som mål og være i vekst, og håper at alle lokallag vil være 
med på denne dugnaden. Grunnen til at vi ønsker flere medlemmer er at vi ønsker å bli 
en sterkere organisasjon, og for å opprettholde vår viktige rolle i samfunnet. Vi må være 
positive og tenke framover. I våre styringsdokumenter kommer det fram at vi skal være 
en tydelig samfunnsaktør. Blant annet det å følge med hva regjeringen foreslår, og på flere 
områder har NBK gått ut og sagt hva de mener, vi håper selvsagt at våre innspill kan føre til 
at det går i den retningen vi ønsker. I den politiske plattformen står at bygdekvinnelaget vil 
at barn skal gratis skolemat da det vil øke konsentrasjonen og utjevne sosiale forskjeller. 
Internasjonalt har bygdekvinnelaget i noen år støttet bønder i Mosambik i samarbeid med 
Norges Vel. Vurderer å avslutte samarbeidet og heller finne noe annet. 
Lokallagene er sjølve bygdekvinnelaget og det store forskjeller på hvordan et lag blir dre-
vet, hvor stort det er, og alderssammensetningen i laget. Fellesnevneren er at hvert lag 
bidrar på sin måte med samhold og glede i bygdene våre. Bygda i bevegelse ble en suksess 
og er sikker på at mange flere ble med enn det man trodde. Norges Bygdekvinnelag har nok 
en gang fått prosjektmidler fra Gjensidige-stiftelsen til et nytt prosjekt som heter Kvinner 
Ut. Prosjektet har hoved fokus på innvandrer-kvinner og integrering. Det er ansatt en ny 
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prosjektleder med iransk bakgrunn som begynner i jobben i mai. Lokallagene kan søke om 
midler og anbefaler at man allerede nå begynner planleggingen. 
16. oktober er verdens mat og brød dag, og bygdekvinnelaget vil være med på å markere 
den. Det er et samarbeid med Gartnerhallen. 
Det er nå utarbeidet verktøy på hvordan man kan stifte nye lag. Det er tilgjengelig på nett-
siden. Anbefaler å sende inn forslag på årets lokallag.
Minnet oss på at det er viktig å tørre å spørre når det gjelder medlemsverving, alle aldre 
er aktuelle.
Nok et prosjekt er i gang og det er Norsk Tradisjonsmat.no. Vi har fått midler fra Spare-
bankstiftelsen DNB til å lage en egen nettside for tradisjonsmat.  Vil med det skape inter-
esse for mattradisjoner fra hele landet. Oppfordrer alle til å sende inn oppskrifter. Nettsiden 
skal lanseres til sommeren.
Tilslutt hilste hun fra sentralstyret og ønsket oss lykke til i 2017.

Sak 8. Debatt- ordet fritt
Camilla S. Botne, Sandar. Bygdekvinnelaget går litt opp og ned og det samme med øko-
nomien. Nå som Sandefjord er blitt en kommune med flere lag ønsket hun et samarbeid på 
tvers av lagene og gjerne med fylkeslaget. Har planer om en matkveld med en kjent kokk 
og det greier vi ikke alene. 
Samtidig det å delta på andre lags arrangementer oppfordret hun til. 

Helen Flo Kjennerud, Hof. Støttet Camilla S. Botne i det hun sa, selv er hun fra et lite 
lag, men er mange på møtene. Nå når det blir en stor-kommune så ser hun det som en stor 
mulighet til å bli mer synlige ved å gå sammen om arrangementet. 

Bente Aas-Haug, VBK.  Vil utfordre forsamlingen mer på det Anne Ka sa i sin tale om 
hva ønsker dere fylkesstyret skal gjøre/bidra med i forhold til deres lag. Er det noe vi bør 
gjøre annerledes. Ønsker tilbakemelding på om det er noe vi kan endre for å gjøre fylkes 
arrangementene mer fristende å delta på. Vi trenger gode ideer.

Camilla S. Botne, Sandar. Har vært med i mange år, synes arrangementene begynner å bli 
like, må finne på noe annet. Eventuelt besøke et sted som det skjer noe positivt, gjerne i 
forbindelse med integrering. Etterlyste Vandring i Vestfold som vi hadde for noen år til-
bake. Fortsatt mange steder som kan besøkes.

Irene Roppestad, Kjose. I vårt lag har vi savnet organisasjon kurset i år. Det er stadig vekk 
noen nye medlemmer i styret som ønsker å lære om hvordan vi skal drifte laget best. Etter-
lyste også leder-samlinger hvor en kan dele erfaringer om årsplaner, kurs m.m. Det hadde 
vi satt veldig stor pris på.

Tove Moland, VBK. Når det gjelder økonomien er det dere vi er helt avhengig av. Når det 
gjelder arrangementer er det fryktelig vanskelig når det kommer så få deltagere, da går vi 
i minus gang etter gang.
Oppfordret alle til å være delaktig i de arrangementene fylket legger opp til.

Else-Marie Farnes, Sem. Ha et stort arrangement i året med et kjent navn, det koste mye 
og da er det viktig at mange kommer. Håper at leder samlinger kan komme i gang igjen.
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Mette Hovland, Tjølling.  Det koster å være med på møter i fylket, ikke alle lag har anled-
ning til å sende mange, er det så meningen at vedkommende skal dekke deltagelse selv.
Spørsmål angående prosjektet NBK har vært med på i Mosambik, hvorfor skal det enga-
sjementet der avsluttes.

Kathrine Norby, Slagen. Anbefalt å kurse de som trenger det. Kanskje de som ønsker kurs 
kunne ta ansvar for å arrangere, da vil utgiftene bli mindre. Når det gjelder foredragsholder 
bør vi bli flinkere til å se etter egnede personer rundt oss som kan ha like mye å bidra med 
som dyre foredragsholdere. 

Tove Moland, VBK. Hvis vi i felleskap kan holde arrangementer kan vi holde kostnadene 
nede. Supert med engasjement og gode ideer.

Beate Lanner, Tanum. Anbefalt å besøke Oddane Fort som ligger i nærheten av Gurvika. 
Der er det nok ikke så mange som har vært, og koster ikke så mye. På Gurvika er det også 
mulig å kunne holde leder-saming. Hyttene der ikke så dyre å bo i fra den ene dagen til 
den andre.

Leder Anne Ka Munkejord kommenterte innleggene: 
Utfordring er at det er del nye og en del drevne damer, derfor inviterte fylkesstyret seg til 
å komme på styremøter for å ta organisasjonskurset hjem til laget. Det tilbudet står frem-
deles ved lag.
Har tro på det å lage et stort arrangement med en god foredragsholder, gjerne med et lo-
kallag som arrangør. Men uansett kreves det at folk kommer. Og i den forbindelse vil vi 
gjerne ha god mat, og det er fakstisk maten som koster mest. Oppfordret lagene til å sette 
av penger til å sende medlemmene på våre
felles arrangementer.
Kan lagene som nå etter kommunesammenslåingen gå sammen om et stort arrangement vil 
de helt sikkert bli lagt merke til. Det er faktisk en del som ikke vet at vi er der.

Karine Magnussen Nymark, NBK, Når det gjelder Mosambik- prosjektet var det en 4 årig 
avtale med Norges Vel og har ikke noe godt svar på hvorfor det avsluttes nå. Men det kan 
være sundt å bytte samarbeids partner, uansett skal vi fortsette med internasjonalt arbeid.

Sak 9. Årsmeldingen ble lest av Aud Moe 
Vedtak: Årsmelding godkjent.

Sak 10. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Tove Moland.  
Regnskapet viste til et underskudd på kr.  – 40406,57
Vedtak: Regnskap godkjent.
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Sak 11. Innkomne forslag.  Kommet inn 2 forslag: 

1. Fra Hillestad Bygdekvinnelag:

INNSPILL TIL SAK PÅ VESTFOLD BYGDEKVINNELAGS ÅRSMØTE 2017.: 
LOGOEN TIL NORGES BYGDEKVINNELAG 
På Norges Bygdekvinnelags årsmøte 2016 ble logoen vår litt diskutert. 
På temadagen i Vestfold Bygdekvinnelag i februar i år, tok NBK representanten også opp 
temaet logoen vår. Dette kom fram da våre representanter refererte fra dette møtet på vårt 
lagsmøte den 06.02.17 
På Hillestad Bygdekvinnelag sitt lagsmøte 06.02.17 ble det besluttet å sende inn en sak 
til årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag for 2017, om hva laget mener om å endre logoen i 
Norges Bygdekvinnelag. Beslutningen på møte var at vi ønsker å ha logoen slik den er, og 
begrunnelse følger. 
Norges Bygdekvinnelag har en logo som representerer Bygdekvinnelaget på en god måte. 
Vi ser kornneket som er en veldig viktig næringskilde for alle. Vi slår ring om en viktig 
næringskilde. 
Skal vi ha en troverdig logo, bør den ikke forandres fordi noen liker forandring. 
En logo er varemerket vårt, og den bør stå fast, også for nye medlemmer. Den passer oss 
aktive kvinner som jobber for bygda i bygda, og som jobber for levende bygder. Vi er også 
opptatt av sunn matglede. 
Det bør heller ikke glemmes hvem som er våre nære samarbeidspartnere, og det har det 
vært i alle år Bygdekvinnelaget har eksistert. 
En annen ting er at det koster tid og penger å lage en ny logo. Mange av våre medlemmer 
synes medlemskapet i NBK er for dyrt, og noen melder seg ut. 
Norges Bygdekvinnelag må være meget bevisste på hva de bruker sine resurser på og 
hvordan de forvalter pengene de for inn fra sine medlemmer. 
Vårt lokallag har for det meste ikke tatt inn mer kontingent enn det som tilfaller Fylkes-
laget og Norges Bygdekvinnelag. Vi må derfor følge med på hva det blir brukt penger på, 
slik at vi kan forsvare det overfor våre medlemmer. 

Styret i Hillestad Bygdekvinnelag 
Anne Berit Finden
Leder

Forslag til vedtak: Vestfold Bygdekvinnelag støtter forslaget fra Hillestad Bygdekvinnelag.

2. Fra Vestfold Bygdekvinnelag:
Resolusjon om matproduksjon. 

Styrk matproduksjonen. 
En stadig økende befolkning i Norge gjør at vi må øke matproduksjonen, ikke senke den. 
Da må vi ta vare på all jorda vi har for å produsere mat på. Vestfold Bygdekvinnelag mener 
at alt for mye matjord bygges ned. I Vestfold. fylke har det fra 2007 til 2015 blitt 2202 
dekar mindre produktivt areal. Det har vi absolutt ikke råd til. 
Norske forbrukere setter pris på mat produsert i Norge. Våre 13500 medlemmer i Norges 
Bygdekvinnelag ber dere om å ta ansvar for å beskytte den store verdien som et produktivt 
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jordbruksareal representerer. Denne verdien kan ikke måles i penger på samme måte som 
en utbyggers raske økonomiske gevinst, men det kan måles i evnen til selvforsyning for 
framtidige generasjoner. Storsamfunnet må stå opp for denne verdien, som er verdt uende-
lig mye mer enn nåtidens økonomiske gevinst. 
Vi vil ha mat produsert på norsk jord der det er mulig - og vi vil ha mer av den. Vår evne 
til selvforsyning av mat fra jordbruket er under press. Statistikk viser at Over 1 million 
dekar dyrka og dyrkbar jord er omdisponert i Norge de siste 50 årene. Bare i perioden 
2005 - 2011 ble det omdisponert over 50 000 dekar dyrka jord til andre formål enn land-
bruk.. Matjorda bygges ned i en takt som ikke er bærekraftig for fremtiden. Infrastruktur, 
handel, næring og boliger plasseres for enkelt på flate jorder, men kan like godt plasseres 
på steingrunn, ikke-dyrkbare skråninger og i skogsområder. Myndighetene tar ikke forvalt-
ningsjobben alvorlig nok. En mer sentral styring er nødvendig for å håndheve jordvernet. 
Vestfold bygdekvinnelag krever at politikerne i Vestfold jobber hardere for å beskytte mat-
jorda. Vi ønsker oss en nullvisjon for nedbygging.

Forslag til vedtak:  Sendes til ordførere i fylket, partienes toppkandidater til stortingsval-
get og avisene.

Sak 12. Arbeidsplan for 2017 ble lagt fram av Anne Kathrine Munkejord 

Arbeidsplanen tar utgangspunkt i Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2020 og de fire 
strategiske grepene som er valgt for å styrke organisasjonen 
• Ambisiøse og driftige lokallag og tillitsvalgte 
• En tøffere forbrukerorganisasjon 
• Gjennomslag som samfunnsaktør 
• Kvinnesolidaritet uten grenser 

Oppgaven til fylkesstyret i Vestfold er å inspirere og kurse medlemmer og tillitsvalgte i 
fylket. Fylkesstyret skal være med å synligjøre forbruker- og samfunnssaker Norges Byg-
dekvinnelag arbeider med. Fylkesstyret skal også være med å synliggjøre lokallagene og 
aktiviteten som skjer der. 

Organisasjonsutvikling
Besøk i lokallag og lokallagstyrer 
Temadag Februar
Fylkesledersamling April
Fylkesstyresamling September
Inspirasjonsseminar i Bergen 20.-22. oktober, arr NBK
Styrevervkurs/ ledersamling  November
Opplæring i hjemmeside 

Kommunikasjon / Synlighet
Legge ut eget stoff på hjemmeside og facebook 
Dele og kommentere aktuelle artikler på hjemmeside og facebook 
Sende inn leserinnlegg til Vestfoldaviser
Profilering av Norges Bygdekvinnelag og lokallag i Vestfold 
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Matkultur
Spiskammerpris, deles ut på Vestfold Bygdekvinnelags årsmøtet
Salg av bøkene Godt drikke og Fra Vestfold spiskammer 
Norskmattradisjon.no, nytt prosjekt som blir igangsatt i løpet av året
Bidra til bokprosjektet: Tradisjonsmat i Vestfold 

Kultur – Miljø og Samfunn
Jordvern, leserinnlegg/resolusjon
Kvinner-Ut, nytt prosjekt som blir igangsatt i løpet av året
16. oktober, Verdens matvaredag
 Inspirasjonskveld Sept/Okt

Vedtak: Arbeidsplan godkjent.

Sak 13. Kontingent
Styret i Vestfold Bygdekvinnelag foreslår at kontingenten til fylket endres fra kr.100.- 
til kr. 110.-.
 
Forslag til vedtak: Medlemskontingenten til VBK endres til: kr. 110,-

Det kom inn forslag fra Camilla Botne, Sandar om å øke til kr. 120,-
Forslagene ble stemt over og det ble flertall for å øke kontingenten til kr. 110,-
 
Vedtak: Flertall for å øke kontingenten til fylket til kr. 110,-

Sak 14. Budsjett gjennomgått ved kasserer Tove Moland. 
Før budsjett kunne godkjennes ble det stemt over godtgjørelser til fylkesstyrets medlem-
mer, hvor det var forslag på at godtgjørelsen på kr. 3000,-  til telefonutgifter skulle fjernes. 
Ellers ingen endringer. 
Forslaget enstemmig godkjent. 

Vedtak: Godkjent med et årsresultat på kr. – 9000,-.
                                                                                                                              
Sak 15. Valg
Redegjørelse fra valgkomiteen og presentasjon av nye kandidater til styret, 
ved Åse Marie Holm, Ramnes. 
53 stemmeberettigede. 
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Valget ble som følger:  Funksjonstid                  Valgt år
Leder:  Anne Kathrine Munkejord, Vivestad 1 år gj.v 2016
Nestleder:  Thorunn Thorlaksdottir, Kvelde 1 år ny 2017 
Styremedl. Tove Moland, Kjose  Ikke på valg 2015
              Doris Hildenbrandt, Kvelde 2 år  ny 2017
 Elin Kvarme  Vittersø, Tjølling 2 år ny 2017
 Veronica B. Clementz, Kjose 1 år ny 2015
     
1. vara:  Bente Aas Haug, Nykirke 1 år ny   2017
2. vara:  Hege Shanor, Lardal 1 år ny 2017
3. vara: Beate Therese Lanner, Tanum 1 år gj.v 2012

Revisorer:  Inger Marie Bettum, Vestre Skjee 2 år gj.v
         Anne Grethe Appenzeller, Sande  Ikke på valg

Valgkomite for VBKs årsmøte 2018
Lardal 1 år gjenstående fra 2017
Undrumsdal 1 år gjenstående fra 2017
Sande 1 år gjenstående fra 2017
Tjølling 2 år nye i 2018 
Sem 2 år nye i 2018 
Andebu 2 år nye i 2018 
  
Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse kr 3,80
Her betales ut den satsen som til enhver tid myndighetene bestemmer er skattefri.

Faste godtgjørelser
Leder  kr 15.000,- 
Nestleder kr. 5000,-   
Sekretær kr. 6000,-    
Kasserer (inkl. regnsk.f. kr 6000,-    
Redaktør hj. sider kr 6000,-   
Øvrige styremedl. kr 3000,-    
1.varamedl. til styret kr 3000,-              
Revisorer  kr 750,- pr. pers.

Møtegodtgjørelse
Under 5 timer kr 350,-
Over    5 timer kr 1000,-

Vedtak: Godkjent
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Sak 16. Meldinger/ hilsener 
Carl Henrik Gjelstad og Tor Fredrik 
Bjune, Vestfold Bygdeungdomslag. Takket 
for at de fikk komme, hilste fra styret og 
roste bygdekvinnelaget for godt oppmøte 
på sine styremøter.
Syntes det hørtes spennende ut med det 
nye prosjektet om Norsk Tradisjonsmat.
no.
Overrakte blomsterhilsen. Kristian Lunde 
valgt til ny representant til VBK,s styre.

Annlaug Sunby Fjeld hilste fra tidligere ledere, og takket for at de hvert år blir invitert, det 
er like spennende å følge årsmøtet hvert år. Flott å se at det kommer nye medlemmer til. 
Berømmet styret for den flotte jobben de gjør, man ser av diskusjonen at enkelte ting går 
i ring, saker som ble tatt opp for mange år siden kommer opp igjen. Det er et tegn på at 
organisasjonen lever. Håper at tradisjonen med å invitere tidligere ledere fortsetter. Over-
rakte  blomsterhilsen.  

Anne Ka Munkejord takket for tilliten som leder for ett år til. Ønsket de nye styremed-
lemmene Veronica B.Clementz, Doris Hildenbrand og Elin Kvarme Vittersø velkommen. 
Veronica har møtt på alle styremøtene siste år som 1. vara. 

Takket Sem Bygdekvinnelag som vertskap for et flott arrangement, for god mat og hygge.  
Overrakte blomster til Else-Marie Farnes.

Anne Ka Munkejord takket Karine Nymark Magnussen med en Godt Drikke bok.
 
Takket valgkomiteen ved Åse Marie Holm og møteleder Tove Ødeskaug med blomster.

Styremedlemmene Torunn Sjuve Haakestad og Aud Moe ble takket for sin tid i styret i VBK 
med hustavle, nål og blomster.

Facebook-side
Vestfold Bygdekvinnelag har egen facebook-side.  Bente Aas-Haug oppfordret alle til å bli 
venn med oss. Siden er offentlig slik at alle kan legge inn kommentarer og bilder fra om 
arrangementer eller andre ting som de vil dele med andre.
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Leder Anne Kathrine Munkejord kunne 
ønske 32 flotte damer velkommen i fine 
omgivelser på Tjøme
På grunn av sykdom i familien måtte Kari 
Hilde, vår første foredragsholder melde 
forfall. Men vi hadde fått tak en god erstat-
ter i Merete Skau Sørensen fra Oslo Røde 
Kors.
Hun var født og oppvokst i Sandefjord, 
bodde nå i Oslo. Hun fortalte at hun kjente 
godt til bygdekvinnelaget, helt fra barn-
dommen av. 

Temaet for foredraget var stolthet av 
eget arbeid og innsats. 

Hun hadde sammenlignet bygdekvinnela-
get og Røde Kors, og funnet ut at det var 
mange likheter mellom de to organisasjo-
nene. Fortalte at også arbeidet i Røde Kors var basert på mye frivillighet. Oppfordret oss 
til å være åpne for forandringer og ikke gro fast i gamle rutiner. Det har vi alltid gjort og 
det vil vi fortsette selv om kanskje ikke fungerer så bra lenger. Slipp nye krefter til og sett 
nye mål.

Referat fra Temadag 4. februar på 
Heia Eidene Røde Kors-senter

Anne Ka Munkejord og Merete Skau 
Sørensen.
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Ga oss noen oppgaver til diskusjon: 
Hva gjør deg stolt av å være med i bygdekvinnelaget, hvorfor er du med i denne organisa-
sjonen og hva forteller du til andre om ditt engasjement.
Noen av svarene var: Kvinnefelleskapet på tvers av alder, fin måte å bli kjent i bygda, være 
med på å gjøre bygda god å bo i, utvikle seg selv i form av å tørre å stå opp og si det du 
mener. 
Hun delte også en del tanker om hva ensomhet er.
Ensomhet er en vond og uønsket opplevelse av å mangle noe i forholdet til andre mennes-
ker. Det kan være en opplevelse av å være for mye alene eller ha for lite nærhet. Ensomhet 
innebærer en forskjell mellom de forholdene til andre vi ønsker å ha og det vi opplever å 
ha. Ensomhet er noe annet enn å være alene. Å være alene kan være fint. Ensomhet kan 
ramme de fleste. Ensomhet kan være en forbigående følelse eller det kan være en varig 
tilstand.
Dette mente hun at også vi bygdekvinner kunne være med på å forebygge ved å være 
inkluderende og oppmerksomme på mennesker rundt oss i hverdagen. Vi kan bidra til en 
kultur der vi har omtanke for hverandres muligheter til å delta i samfunnet.

Naturstien ble innendørs på grunn av at det var så glatt ute. Vi hadde laget 5 forskjellige 
oppgaver, og vi delte deltagerne opp i grupper. Alle oppgaver ble løst med stor innsatsvilje.

Etter en god lunsj ga Torunn Sjuve Haakestad  nestleder i Norges Bygdekvinnelag Tove 
Hoppestad ordet. Hun fortalte om hva Norges bygdekvinnelag gjør for oss medlemmer og 
hva de gjør internsjonalt. Fra sentralt hold er det
- Organisjonsopplæring.
- Bygdekvinner- bladet vårt. 
- Nettsiden vår. 
- Nasjonalt – svare på høringer. 
- Jordbruksforhandlinger. Nettverk – GMO
- Prosjekteier 
som er hoved arbeidsoppgavene. 

Når det gjelder høringer går det ut på følge 
med på hva politikerne på stortinget sier og 
gjør. Prosjekter som for tiden er aktuelle er:
Sunn matglede, Bygda i bevegelse og 
Kvinner ut!.
Kvinner ut er et prosjekt som handler om 
integrering.
Så er det råvareaksjonene, det som er aktu-
elt nå er Ville vekster. 
Det siste nye prosjektet er Nettside om 
Norsk Tradisjonsmat som går ut på å samle 
oppskrifter og få lagt dem ut på nettet.
Bygdekvinnelaget vil være en tøff for-
brukerorganisasjon og har lagt planer for 
Verdens mat og brød dag 16.oktober ved 
å dele ut en pose med råvarer til en suppe. 

Tove Hoppestad og Torunn Sjuve 
Haakestad.
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Har fått  med kokk Harald Osa og Gartnerhallen.
Internasjonalt har bygdekvinnelaget i noen år støttet bønder i Mosambik i samarbeid med 
Norges Vel. Vurderer å avslutte samarbeidet og heller finne noe annet. 
Norges Bygdekvinnelag er også medlem i Fokus ( Forum for kvinner og utviklingsspørs-
mål, og de er med i ACWW – verdensorganisasjonen for bygdekvinner.

«I balanse med riktig mat, farger og yoga». 
Bente Aas-Haug ga så ordet til Siv Hen-
ningstad. Hun tok utgangspunkt i kosthold 
og helse for et godt liv. God helse er nøk-
kelen til et godt liv. God helse handler om 
å bli mer bevisst på hva som styrker din 
kropp og sjel, samt det å ta vare på hele 
deg. Foredraget var delt inn i 5 temaer. 
1. Rensende: Rensekur kan fjerne lagrede 
giftstoffer i tarmen, en rensekur fjerner 
skadelige stoffer og gir kroppen hvile fra 
stoffer den er allergisk mot. Mat som kan 
virke rensende er Artisjokk, rødbete, alger, 
spirer, eple-eddik, ingefær, grønn te og si-
tron. Rensende farger er oransje og som 
kan gi oss ro, energi eller glede. Yoga kan 
hjelpe deg å rense kroppen og energifeltet 
for spenninger og negative energier.
2. Beroligende mat: Har du en livstil som gir deg søvnløshet, svette, angst, hjertebank, 
fordøyelsesproblemer og hodepine. Da kan mat som fet fisk, blåbær, kirsebær og druer 
være godt. 
Farger som virker beroligende kan hjelpe oss både psykisk og fysisk. Fargen blå stimulerer 
til ro, stillhet, det mentale og styrker kommunikasjon. Beroligende yoga hjelper kroppen 
og hjerne til å falle til ro.
3. Foryngende mat: Aldring er en naturlig del av livet. Rett kosthold og fysisk aktivitet kan 
bremse aldringsprosessen. Fargen fiolett inspirer til forandringer, kreativitet, innsikt og 
fornyelse. Foryngende yoga frigjør angst, stress og gir bedre bevegelighet.
4. Energigivende mat: Stabil måltidsrytme gir stabil energi, matvarer som er energigivende 
er laks, vilt, egg, gul paprika, gule snittebønner, linser, gule pærer, gule epler, banan, sitron 
og ingefær. Energigivende yoga gir energi til hele kroppen, styrker hodet og gir god balanse. 
Energigivende farge er gul, og den gir energi, konsentrasjon og styrker nervesystemet.
5. Kjærlighetsgivende mat: Kjærlighetsgivende mat er mat som stimulerer sanser, følelser 
og det sensuelle. Aktuell mat er eple, jordbær, løk, selleri, asparges, avokado, østers, ka-
viar, egg og sjokolade. Fargen er grønn som demper stress, vekst og styrker nervesystemet.
 Yoga åpner opp, styrker og løser opp stagnerte følelser.
Siv Henningstad har skrevet bok om temaet.
Alle foredragsholderene fikk en Godt Drikke bok i gave.
Bente Aas-Haug informerte om at det vil bli holdt to hjemmesidekurs.
Gjennestad 6. mars og Valby skole 20. mars. 
Det er viktig å beholde hjemmesiden, spesielt på grunn av at  det er der folk søker når de 
er ute etter informasjon om laget.

Bente Aas-Haug og Siv Henningstad.
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12. juni hadde Vestfold Bygdekvinnelag 
invitert til informasjonskveld for NBK`s 
nye prosjekt Tradisjonsmat.no. Det var 
invitert til en presentasjon av prosjektet, 
gjennomgang av oppskriftsskjema og opp-
læring i hvordan man kan ta gode bilder 
av mat. 

13 bygdekvinner fra Vestfold i tillegg til 
fylkesstyret var samlet på Bondelagskon-
toret på Gjennestad. 

Vi hadde besøk av Gunn Jorunn Sørum fra NBK. Hun er prosjektleder for NorskTradi-
sjonsmat.no og Tradisjonsmatjakta. Hun gav oss en grundig orientering om prosjektet, som 
har en målsetting å bli den største nettsida med tradisjonsmat i Norge. Nettsiden skal være 
tilgjengelig for alle, og skal være enkel å bruke. Dersom vi skal nå denne målsettinga er 
det viktig at medlemmene sender inn oppskrifter fra sitt lokallag. 

Vi fikk derfor en gjennomgang av hvordan vi kan bruke oppskriftsskjemaet som ligger på 
NBK`s hjemmeside, bygdekvinnelaget.no, under fanen tradisjonsmat. Den er lett å bruke 
og gir god veiledning underveis. Alle lokallagsledere har fått tilsendt en veileder for utfyl-
ling av dette skjemaet, sammen med informasjon om prosjektet. 

Så tok Gunn Jorunn oss med på ei økt med veiledning og praktiske tips når vi skal ta bilde 
til oppskriftene vi sender inn! Det ble stilt div. utstyr til disposisjon til bruk ved anretning 
av matretten før fotografering. Alle deltagerne fotograferte i fire «stasjoner» og det ble 
brukt aluminiumsfolie og div. duker/håndklær for å oppnå ønsket lysforhold på fotoet. 

Vi fikk en morsom økt med matfotografering. Styremedlemmene i Vestfold hadde med seg 
hver sin matrett som nå skulle fotograferes. Tips fra Gunn Jorunn var: 
• Bruke dagslys. – vinduslys - kveldslys på denne tida av året er ideelt. 
• Skru av alt lys inne. 
• Vi brukte aluminiumsfolie for å få riktig refleks på lyset. 
• Vi brukte også et håndkle eller duk for å skjerme hvis lyset var for sterkt
 (direkte sol er ikke bra). 
• Det var ikke lov å bruke blits. 
• Ta bilde nærme og på skrå - ikke rett ovenfra. 

Norsk Tradisjonsmat og 
matfotografering 12. juni 2017
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Årets inspirasjonskveld var lagt til Vidarå-
sen Landsby. Doris Hildenbrand, sekretær 
i VBK, ønsket 69 bygdekvinner velkom-
men. Doris som også jobber på Vidaråsen 
er stolt av stedet og dets filosofi. «Her er 
det fokus på muligheter ut ifra det funk-
sjonsnivået man har, ikke begrensninger», 
kunne Doris fortelle.

Så fikk Rolf Kåre Håland ordet. Han har 
jobbet lenge i landsbyen og kunne fortelle 
at stedet opprinnelig var en bondegård 
som ble kjøpt i 1966 og var den første 
Camphill-landsbyen i Norge. Vidaråsen 
Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for 
både mennesker med psykisk utviklings-
hemning og medarbeidere. I landsbyen 
prøver vi å skape en helhetlig arbeids- og 
bosituasjon for alle, og det er ofte ikke hva 
vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør 
det. Det å dele på daglige husoppgaver er 
en viktig side ved livet i familiehuset.  Ofte kan det være lettere å gjøre noe raskt og effek-
tivt selv, men så har man tatt arbeidet fra en som kanskje nettopp gleder seg over å kunne 

bruke lang tid på å gjøre den samme opp-
gaven. Les mer om Vidaråsen Landsby.

Vi ble så delt i to grupper, fikk omvisning 
på området og fikk også komme inn i noen 
av verkstedene. Arbeidslivet står helt sen-
tralt i landsbyens liv. Målet er at hver og 
en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid 
som svarer til den enkeltes muligheter 
og samtidig dekker et behov i landsbyen. 
Landbruksproduktene som fremkommer 
dekker det vesentligste av landsbyens eget 
behov for melk, yoghurt, kjøtt og grønn-
saker. Verkstedsproduktene selges for det 
meste på det åpne marked eller i egen 
butikk, og inntektene er med på å støtte 
landsbyens drift.

Etter omvisningen benyttet noen av dame-
ne muligheten til å ta en titt i butikken, før 
vi samlet oss i «Hallen», stedets forsam-

Inspirasjonskveld 20. september 2017
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lings- og konsertsted. Tove Moland, kas-
serer i VBK, kunne da invitere til berliner-
boller fra stedets bakeri, te/kaffe og stedets 
egenprodusert melk.

Den siste halvtimen av kvelden var satt 
av til litt informasjon om nettsiden Norsk-
tradisjonsmat.no og tradisjonsmatjakta. 
Fylkesleder Anne Ka Munkejord oppfor-
dret lokallagene til å sende inn sin bygds 
tradisjonsmatskatt. Hun sa: «Tradisjons-
matskatt høres veldig høytidelig ut, men 
tenk enkelt. Hva har vi spist/drukket her 
i bygda eller i familien, til hverdag eller 
fest?» Fylkeslederen informerte også om 
Bygdekvinnelagets nye prosjekt, «kvinne-
rUT». Prosjektet er en fin mulighet for 
lokallagene til å være med på å integrere 
og inkludere, ikke bare minoritetskvinner, 
men også andre innflytterkvinner.

Anne Ka takket tilslutt alle for en fin kveld 
og for supert fremmøte! Kvelden ble av-
sluttet med musikk og tekst, «Bønn» fra 
Lars Martin Myhres cd «Hans Majestet».
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Fylkesstyret i Vestfold bygdekvinnelag inviterte lokallagene til styrevervsamling 29. no-
vember. Vi fikk en flott orientering om organisasjonen vår og litt om de ulike vervene i et 
styre. Etter en kort kaffepause ble deltagerne utfordret i en kafedialog hvor alle bidro til å 
diskutere og finne forslag til 6 framlagte spørsmål. Gruppene ble oppfordret til å sammen-
fatte/velge de tre viktigste innspillene for hvert av disse 6 spørsmålene:

A. Hvis du var ny, hvordan ville du likt og bli mottatt på et møte eller arrangement
i ditt lokallag?
1. Bli spurt om å være med – tilbud om å kjøre med meg.
2. Bli ønsket velkommen og hatt noen som snakket med meg og var interessert i hvem jeg 

var.
3. Få informasjon – infoskriv om laget, program o.l.

B. Hvordan få god informasjonsflyt i laget?
1. Få tilbakemelding på mottatt informasjon
2. Sende ut referat fra styremøter og medlemsmøter på E-post. Lag egen E-postgruppe 

for laget slik at mye informasjon kan gå til alle.
3. Lese referat fra siste møte på medlemsmøtene.

C. Hvordan bruke NBKs prosjekter og tilpasse det til lagets aktivitet?
Kvinner ut:
1. Inkludering av alle tilflyttere – ikke bare innvandrere/flyktninger. (Polakker, Russere, 

Latviere)
2. Samarbeide med andre lokallag, Røde kors, Sanitetsforeningen, Idrettslag o.l.
3. Invitere med på arrangementer og ta vare på og ta med i felles samtaler

Ville vekster skapte mye aktivitet i lagene – både å høste og å bruke. Mange har brukt 
profesjonell hjelp og andre har brukt egne krefter.
Hekta på røtter og ja til Norske grønnsaker er fine aktiviteter og de er lette å legge inn 
i møtene.
Tradisjonsmat går litt tregt, men det kommer stadig noen. Håper det fortsetter litt til.

Generelt:
NBKs aktivitetsplaner kommer etter at lagene har lagt sine planer. Det bør gå over minst 
2 år, et år til presentasjon og planlegging, og et år til gjennomføring.
Litt mye matprosjekter – ønsker oss f.eks.:
kulturelle prosjekter.
Forbruk- Gjenbruk – kan legge opp til byttekvelder.

Styrevervsamling 29. november 2017
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D. Hvordan kan dere i styret motivere medlemmer til å ta ansvar for oppgaver og 
deltagelse på møter og arrangement?
Spørre om konkrete oppgaver
La vertinne til møtene gå på omgang
Lage arbeidsgrupper i forbindelse med spesielle aktiviteter (komiteer)
Spørr om det er ønsker om spesielle temaer, kurs, osv. 
Send påminnelse rett før møtet

E. Hvordan kan vi samarbeide lokallag imellom og lokallag og fylkeslag?
Lokallagene imellom.
Invitere til hverandres møte og arrangementer
Legg inn i årsplanen et felles møte med nabolagene hvert år.
Fylkeslag/ lokallag
Inspirasjonskvelden ble godt mottatt
Fylkeslaget må invitere lokallagene
Dialog og å bli kjent bygger ned hindringer
Det er fylkeslagets ønske å informere og inspirere med sine besøk. Kontroll er aldri noe 
tema.

F. Hva kunne du tenke deg å gjøre hvis temaet er Norsk Tradisjonsmat?
1. Invitere andre kulturer til å utveksle mattradisjoner
2. Formidle kunnskap til unge, ved kurs og ved å arrangere «matkvelder»
3. Stand med smaksprøver av tradisjonsmat på markeder eks. bondens marked brukes 

også som rekruttering.
4. Jobbe mot skole, barnehage, sykehjem, omsorgsboliger osv. og informere om mattra-

disjoner.
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Temaer på medlemsmøter og åpne 
møter
Adventsmøte med hjemmelaget julebord
Informasjon om Landbruksskolen, drift av 
gården og skolen
Opplegg og valg av lokal rett til norsktra-
disjonsmat.no
Informasjon om Skoleprosjekt i Bolivia
Besøk hos ”Den gode baker”
Besøk på Kjose Gårdsbakeri på Bjørnøya 
i Farris vannet
Bilder og dikt
Naturkåseri
Quizkveld
Brannsikkerhet
Hud- og helseprodukter
Fysisk og psykisk helse
Avlegger auksjon
Redegjøring ang. norskundervisning for 
flyktninger og innvandre
Utflukter til Telespinn i Svartdal 
Bokkveld, årets bøker
Førstehjelp
Strikkekafé
Damer og økonomi
Tradisjonsmat 
Brødbakst
Ville vekster
Foredrag om Per Sivle
Beredskap
Foredrag Foreninger i Tønsberg By
Kåseri, sang og musikk
Bygda i bevegelse, 4 forskjellige utflukter
Foredrag om Armenia
Sommertur til Telemark med museum
Husflid
Besøk på Uppigard
Tannpleie
Stell av bunad
Besøk på lokalt bakeri, PÅ Fjøla
Bok-kveld med biblioteket
Besøkt Herregården i Larvik
Vår digitale hverdag
Voksne og trening

Lokallagenes virksomhet
Begravelsesskikker før i tiden
Ville vekster, matnyttig ugress
Handletur til Gjennestad hagesenter
Hatteparty med afternoon tea
Lefsebaking
Bildeserie fra ”jorden rundt” reise
Visesang
Bygdekino
8.mars- kvinners juridiske posisjon, og
teater om Camilla Collet
Sandes historie- ny bygdebok
Europeisk hagekunst
Mindfulness
Julepynting
Økologisk matproduksjon
Brødbaking i bakerovn
Stell av hage og blomster
Sopp og ville vekster
Julekakebaking
Kakepynting
Kiropraktikk
«Sprite opp» syltetøyet
Ost og vin

Kurs og studiering
Det har vært 5 kurs med totalt 41 deltakere.
Gjennomgåelse av ei bok i studiering
Fortløpende kursing i brødbaking ved del-
takelse
Lefse- og flatbrødkurs
Vev
Øl kurs - 3 retters middag med øl som pas-
set til
Smør-kurs, gammel tradisjon med å lage 
og pynte smør

Aktiviteter i forbindelse med nasjonale 
aksjoner og prosjekter
Tirsdagsturer fra april til juni, turene går til 
forskjellige steder i bygda
Strandhugg m/piknik-kurv (juni)
Bær -og sopptur (sept)
Måneskinnstur (februar)
Brosjyren Ville Vekster er delt ut på flere 
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markeder, og vi har laget oppskrift og 
suppe av løpstikke til smaksprøver og salg
Vi brukte en lokal bruker av vekster i natu-
ren på en tur ut, og laget smaksprøver inne 
etterpå
Bygda i bevegelse
En sopptur
Et medlemsmøte med bruken av sopp og 
ville vekster
Ville vekster til mat og drikke. Marianne 
Løchen, Anne Berit Finden og Inger Jo-
hanne Gran hadde disket opp med ett her-
lig bord av ville vekster. Det var sirup, saft, 
smør purre, pesto, salt, brød, kaker, salat 
og suppe av Brennesle, løvetann, karve, 
granskudd, ramsløk og mjødurt. De fortal-
te også hvilke vekster som var benyttet og 
hvordan de ulike rettene skulle tilberedes. 
Tone Almehagen fra Lørdal gård hadde 
med smaksprøver på bjørkesaft. Her var 
engasjementet stort og syn, lukt og smak 
blei utfordret - helt vilt!
Medlemsmøte med eksterne foredragshol-
dere
Ja til norske grønnsaker, 5 lokallag deltok

Andre aktiviteter
Arrangering av trim 2 kvelder i uken
Baker i bakerovnen
Åpen Gård, med salg av kokekaffe, lapper 
og løpstikksuppe
Deltakelse på Markens Grøde, med salg 
bakerovnsbrød, boller og bøker. Delte ut 
brosjyrer og vervemateriell
Stand på Marked hos ”Fru Lauretta” med 
salg av lapper og suppe
Stand på Togfesten med Sommertogets 
stopp i Stokke, salg av brød, buller og bol-
ler
Serverer suppe til beboere på Soletunet på 
Bygdetunet pluss kaffe og kake
Juletrefest for hele familien, med kaker, 
kaffe og besøk av nissen
Hjelper til på småskolen med å lære elever 
å strikke

Faste besøk på Soletunet med kaffe, kaker 
og sang/opplesning hver måned
Baker brød på søndager med åpent Bygde-
tun og til Julemessene
Baker brød i bakerovn for salg og tradi-
sjonsformidling
Fårikålfest
Deltagere på Hælja Hime 
Julegave dag på 4.trinn i barneskole
Juletrefest på sykehjemmet
Åpen dag på Gulli Skoletun
Møte om matboka, Tradisjonsmat i Vest-
fold
Opplæring i strikking for mellomtrinnet på 
skolen
Skolelunsj for elever og lærere på skolen  
Besøk på Kvelde sykehjem
Kirkepynting ved alle gudstjenester
Hillestad høstmarked salg av grønnsaker 
og hjemmebakst med mer
Besøk av ”Trollebeollene” - klovnerifore-
stilling for barn
Vi har som fast tradisjon å rydde og plante 
på noen av avdelingene på Borre sykehjem 
om våren
Julemarked
8. mars med teater
Kino
Tur til koboltgruvene i Sigdal
Høstmarked med bondebryllup
Strikkekafe
Tur til Bærums verk med guidet omvisning

Arrangement sammen med andre
Vi samarbeider tett med Røde Kors og in-
ternasjonal møteplass for integrering. 4 av 
møtene våre har vært felles arrangement - 
alle selvfølgelig åpne for alle
ÅPEN GÅRD arrangement sammen med 
Bondelaget og Historielaget i bygda
Fast tradisjon med Fellesmøter for Bygde-
kvinnelagene i kommunen hvert år
Brunsnegleaksjon
Svømming i Kveldehallen
Koker grønnsaksuppe i to barnehager
Hælja Hime i Andebu
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Arrangement for fortsatt skole i bygda
TV aksjonen
Tenning av julegrana
Vårens ryddeaksjon
Bygda i bevegelse via våre nærturer
Åpen gård
Høsttakkegudstjeneste
Høstmarked m bondebryllup
Julemarked

Vervetiltak 
Tatt kontakt med nytilflyttede i bygda og 
informert om Bygdekvinnelaget og invi-
tert til å komme på møtene våre, har fått 5 
nye medlemmer
Åpne arrangementer
Stand under Hillestad høstmarked

Inviterer noen til å komme på våre møter
Medlemmer har vervet
På Hælja Hime var vi i sentrum, resulterte 
i to nye medlemmer
Bestilt ny vervebrosjyre og laget eget inn-
legg som vi puttet inn og delte ut, muntlig 
på marked og møter
Delt ut mange brosjyrer om ville vekster 
og annen mat til interesserte, og bedt de til 
møter
Åpne arrangementer
Direkte spørsmål
Synliggjøring i avisartikler

Vestfold bygdekvinnelag og mange av lo-
kallagene har egen hjemmeside, begge un-
der Norges bygdekvinnelags side. Sidene 
brukes aktivt og det legges ut mye god 
informasjon fra fylkesstyret og fra lokal-
lagene.

Vi har hatt tre hjemmesidekurs dette året. 
To ved hjelp av Helle Berger fra NBK og 
et kurs med fylkets hjemmesideansvarlig, 
Bente Aas-Haug.

Hjemmeside

Vestfold bygdekvinnelag har egen offentlig Facebookside med navnet Vestfold bygdekvin-
nelag. Siden har nå 222 medlemmer. Her legges det ut informasjon og nyheter fra Norges 
bygdekvinnelag, Vestfold bygdekvinnelag og fra lokallagene i Vestfold. Mange lokallag 
har også egne Facebooksider.

Facebook
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Studieforbundet næring 
og samfunn (SNS)
SNS Vestfold skal være et verktøy for, og 
tilby, medlemsorganisasjonene tjenester i 
deres opplæringsarbeid. SNS Vestfold skal 
arbeide for et aktivt og utviklende voksen-
opplæringstilbud i bygdesamfunnet.

Det har i 2017 vært to styremøter og års-
møtet, som ble avholdt 7. juni 2017. Års-
møtet ble lagt til Nortura Eggprodukter på 
Revetal. Deltakerne fikk en interessant ori-
entering om drifta, og en spennende om-
visning i produksjonsanlegget.

Styret i SNS Vestfold består i dag av:
Elin Røed, leder (Vestfold Bondelag)
Lars-Arne Høgetveit (Norsk Landbruksrådgiving Viken)
Arne Martin Malerød (TINE)
Nils Henry Haugen (Nortura)
Anne Kathrine Munkejord (Vestfold Bygdekvinnelag)
1. vara: Amund Kind (Vestfold Bondelag)
2. vara: Sigbjørn Aadne Rød (Nortura)

Elisabeth Larsen er daglig leder og ansvarlig for gjennomføringen av kurs og øvrige kom-
petansetiltak. Hun kombinerer 30 % stilling i SNS Vestfold med arbeid for Vestfold Bon-
delag og Grønn Partner AS.

SNS Vestfold jobber for å dekke de kursbehov som går på tvers av medlemsorganisasjo-
nene som HMS-kurs og plantevernkurs. De har også spesialisert seg på rekruttering og 
arrangerer blant annet «Nå er det min tur» - kurs og samlinger i samarbeid med Vestfold 
Bygdeungdomslag. Det er også SNS som annethvert år arrangerer Landbrukshelga, som 
sist ble arrangert 28. - 29. januar 2017. 

Vestfold Bygdekvinnelag er en av medlemsorganisasjonene og kan bruke SNS til egne 
kursopplegg. For å få kursstøtte må det rapporteres elektronisk til KursAdmin. Elisabeth 
Larsen er behjelpelig og kan kontaktes på telefon i kontortiden. 

Anne Ka Munkejord
Ref.

Nortura Revetal. Årsmøtet i SNS får orien-
tering om anlegget.
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Stiftelsen har i 2017 bestått av: 
Leder: John Åge Amundsen Norsk Folkehjelp Region Sør-Øst V.T.B
Nestleder: Beathe Therese Lanner Vestfold Bygdekvinnelag
Kasserer: Beathe Therese Lanner Vestfold Bygdekvinnelag
Sekretær: John Åge Amundsen Norsk Folkehjelp Region Sør-Øst V.T.B
Styremedlem: Svein Steffensen Vestfold Røde kors
 Anne Marie Jahre Larsen Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold

Stiftelsen har avholdt 4 møter og et julemøte i 2017.
Solhytta i Gurvika har hatt en god sesong i 2017. Den har vært leid ut på ukesbasis fra 
mai til september samt noen enkelte helger. Det som er hyggelig er at flere av våre gjester 
kommer igjen år etter år.
Solhytta fikk en oppgradering i fjor, hvor vi malte hele hytta innvendig, la nytt gulvbelegg 
og fikk et nytt funksjonellt kjøkken. Vi gikk også til innkjøp av diverse inventar samt nye 
verandamøbler. Hytta fremstår i dag som nesten ny, og vi har fått bare positive tilbakemel-
dinger av våre brukere.
Kostnadsrammen var satt til 400.000,- og vi holdt oss godt innenfor dette.
Beathe Lanner har ansvar for utleie og vedlikehold av Solhytta.

Lyngtunet i Nissedal kommune har vært noe mer utleid i 2017 enn tidligere år, og det er vi 
veldig glade for selvfølgelig.
Lyngtunet har fått nytt spisebord med lemmer slik at våre brukere kommer inn til bordet.
Vi har også investert i nye gardiner i stue og på soverom, og eller har det blitt ganske så 
hyggelig å være på Lyngtunet.
Beathe Lanner har ansvar for utleie og vedlikehold.

Stiftelsen har også mottatt tre søknader om bidrag til forskjellige formål som er forenelig 
med vår formålsparagraf som sier at: Stiftelsens formål er å virke for personer med utvi-
klingshemming.
Virke skal foregå innenfor feltene ferie og fritid ved drift av Stiftelsens hytter og ved støtte 
til andre tiltak som kommer utviklingshemmede personer til gode.
Alle søknadene ble behandlet og innvilget og resultatet ble som følger:

Norsk Folkehjelp Region Sør-Øst V.T.B fikk 50.000,- til innkjøp av ny minibuss.
Røde Kors Sentrene. Eidene fikk 100.000,- til innkjøp av ny 16 seter minibuss. Pengene 
blir utbetalt når ny buss er kjøpt inn.
Stiftelsen Gurvika fikk 300.000,- til drift av Gurvika, og gaven ble overrakt på Gurvika 
dagen 30. juli til stor jubel.
Året 2017 har vært et hektisk år for Stiftelsen, men du verden så moro dette arbeidet er.

Begge hyttene er gjeldfrie og kapitalen forvaltes i DnB.
Styret fungerer veldig godt sammen, og arbeidet er givende.

Beathe Lanner

Stiftelsen Fossnes og Solbø
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Andebu Kjersti Helene Kjærås kjerstikj@gmail.com 48109453
Arnadal Bjørg Fevang bjorgfevang@hotmail.com 90661508
Borre     Kari Tørnby e-post: kgunvor@online.no 91868021         
Botne Liv Bekkeseth liv.bekkeseth@dnb.no 93037034
Hillestad Anne Berit Finden abfinden@hotmail.com 91520855
Hof Anne Kari Gjelstad agjelstad@gmail.com 91754485
Hvarnes Elsa Ødegaard elsa-oe@online.no 98455742
Kjose Tove Moland lamola@online.no 46878860                
Kvelde Liv Bergene liv@bergene.com 45510030
Lardal Hege Steen Shanor hege.shanor@gmail.com 93088733            
Nykirke Bente Aas-Haug bente@cajsa.no 46965148
Ramnes Åse Marie Holm aasemar@online.no 90206807
Sandar Camilla Søvik Botne camilla@botne.no 90884970
Sande  Barbara de Haan Barbara.deHaan@asker.kommune.no 91777561
Sem Else Marie Farnes pofarnes@onlin.no 95160804
Slagen  Wenche Dunsby Torøe dunsby8@hotmail.com 93204651
Stokke Inger Nygård kirstilund@hotmail.com 90934648 
Tanum Beate Therese Lanner the-lann@online.no 41685249
Tjølling Mette Hovland mettehovland@hotmail.no 91807278                                      
Undrumsdal Jorunn Kjærnes ole-kjae@online.no 91311657
Vassås Marit Green Tymczuk marit@nordrenauf.no 92440239 
Vivestad Ambjørg Akerholt aker_amb@hotmail.com 92458433
Østre Hedrum Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten jon-aasg@online.no 47623062 
 

Ledere/kontaktpersoner i lokallaga

Medlemstall lokallag  2014 2015 2016 2017

71900 Andebu Bygdekvinnelag  31 29 29 29
72002 Arnadal Bygdekvinnelag  20 20 20 18
71701 Borre Bygdekvinnelag  5 5 5 5
1003 Botne Bygdekvinnelag  30 27 29 27
70200 Hillestad Bygdekvinnelag  75 69 75 62
71400 Hof Bygdekvinnelag  20 18 20 16
72701 Hvarnes Bygdekvinnelag  28 27 32 31
70701 Kjose Bygdekvinnelag  34 35 44 45
72700 Kvelde Bygdekvinnelag  58 54 54 41
72800 Lardal Bygdekvinnelag  47 43 47 39
71700 Nykirke Bygdekvinnelag  28 28 38 34
71800 Ramnes Bygdekvinnelag  30 34 31 31
70601 Sandar Bondekvinnelag  30 31 32 26
71302 Sande Bygdekvinnelag  62 62 72 76
72100 Sem Bygdekvinnelag  26 25 24 22
70500 Slagen Bygdekvinnelag  53 52 56 51
72001 Stokke Bygdekvinnelag  18 18 19 16
70700 Tanum Bygdekvinnelag  28 25 26 22
72500 Tjølling Bygdekvinnelag  45 56 72 66
71602 Undrumsdal Bygdekvinnelag  21 20 21 18
71401 Vassås Bygdekvinnelag  26 25 31 27
72000 Vestre Skjee Bygdekvinnelag  26 25 25 0
71801 Vivestad Bygdekvinnelag  26 27 28 26
70600 Østre Hedrum Bygdekvinnelag  31 21 24 26
      
Totalt   798 776 854 754

Medlemstall lokallag


