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Hilsen fra lederen
2020 har vært et spesielt år for hele orga-
nisasjonen, vi i Vestfold var heldige som 
akkurat rakk å avholde fylkesårsmøtet i 
fysisk form, mange fylker fikk utfordrin-
ger med å tenke veldig nytt på veldig kort 
tid. 

Dette året har vært sterkt preget av av-
lysninger, utsettelser og alternative løs-
ninger pga Covid-19, men også samhold, 
løsningsfokus og utvikling. Landsmøtet i 
Norges Bygdekvinnelag ble avholdt digi-
talt, det samme har alle fylkesledersam-
linger, noe som har gitt mange av oss en 
bratt læringskurve i forhold til digitalt ar-
beid og videosamtaler. Jeg føler at denne 
måten å jobbe på har gjort avstanden mel-
lom sentralleddet, administrasjonen og 
fylkesleddet positivt mye kortere siden 
det har blitt enklere å samles oftere, og 
det er noe jeg tenker at man kanskje kan 
benytte seg av i større grad fremover, for 
å gjøre kontakten tettere mellom fylkes-
ledd og lokallag også.

Denne situasjonen som har, og fortsatt 
preger hele landet, krever at vi bygde-
kvinner står sammen, tar vare på hver-
andre, at vi gjør en ekstra innsats for de 
medlemmene våre som kanskje trenger 
det mest og at vi fokuserer litt ekstra på 
at det sitter potensielt nye medlemmer der 
ute som nettopp i denne tiden kunne hatt 
behov for å bli en del av et varmt og in-
kluderende fellesskap. 

Mitt ønske for 2021 er at vi fortsetter å 
gjøre det vi er best på, å være gode “Byg-
desøstre”.

Styret har i 2020 hatt 7 styremøter, samt 2 
felles med Telemark Bygdekvinnelag for 
planlegging av Bygdekvinner på lading 
2021, som dessverre måtte avlyses. Styret 
har behandlet 41 saker. Vi har vært repre-
sentert i styrene til Vestfold Bondelag, 
Vestfold Bygdeungdomslag og Studiefor-
bundet kultur og tradisjon. Bygdekvinne-
laget har også en representant i styret til 
Stiftelsen Fossnes og Solbø.  

Linda Merete Hansen
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Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:

Leder Linda Merete Hansen 951 89 513 lindamhansen.1978@gmail.com
Nestleder Lene Kristin Bråtejorde 911 26 526 lenekb@online.no
Styremedl. Åse Marie Holm 902 06 807 asemarieholm9@gmail.com
Styremedl. Siv Therese Sommerstad 482 27 980 siv.sommerstad@gmail.com
Styremedl. Kirsti Lund 991 60 337 kirstilund@hotmail.com
Styremedl. Helene Flo Kjennerud 982 19 789 helk@online.no
1. vara Gerd E. Hegeland 908 70 861 gerd.helgeland@gmail.com
VB-rep. Karine Huseby 934 04 462 karine@husebygaarden.no
VBU-rep. Martin Haugerud 976 02 334 tevling.vestfold@gmail.com
   
2. vara Mette Hovland 918 07 278 mettehovland@hotmail.no
3. vara Beate Th. Lanner 416 85 249 the-lann@online.no
   
Revisor Trine Hedberg Rastad  
Revisor Anne Grete Appenzeller  

Oppnevninger til styrer og råd

Repr. Til Vestfold Bondelags styre: 
Siv Therese Sommerstad  Vara: Åse Marie Holm

Repr. Til Vestfolds Bygdeungdomslags styre:
Helene Flo Kjennerud  Vara: Gerd E. Hegeland

Representant til Stiftelsen Fossnes og Solbø:
Beate Th. Lanner

Utsendinger til Vestfold Bondelags årsmøte:
Siv Therese Sommerstad
Lene Kristin Bråtejorde

Internasjonal representant: 
Linda Gusland

Hjemmeside/ Facebook/ Instagram (SoMe)
Linda Merete Gusland

Styrer/råd/utvalg
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- Leder i Slagen Bygdekvinnelag ønsket 
 velkommen.
- Hilsen  til årsmøtet fra ordfører i nye 
 Tønsberg, Anne Rygh Pedersen.
- Velkommen til årsmøtet fra leder 
 AnneKa Munkejord
 
Sak 1) Navneopprop
Tilstede 48 delegater med stemmerett pluss  
4 gjester.
 
Sak 2) Godkjenning av innkalling 
og saksliste
Innkalling sendt fra leder  12.01.20.
Sakspapirer sendt fra sekretær  21.02.20
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.
 
Sak 3) Valg av møteleder
May Gunn Horntvedt enstemmig valgt.
 
Sak 4) Valg av møtereferent 
+ to til å skrive under protokoll
Referent: Åse Marie Holm
           
Til å underskrive protokoll: Monika Hot-
vedt, Ramnes og  Wenche Torsøe, Slagen.
 

Årsmøte 2020
Slagen 7. mars 2020

Sak 5) Leders tale
Tema i talen: Beredskap og bærekraft. Hva 
kan bygdekvinnene bidra med? Vi kan vi-
dereformidle kunnskap  vi tilegner oss  og 
som vi sitter på!
            
AnneKa utfordret også bygdekvinnene til 
å mene noe og  bidra til gode møteplasser 
som gir positiv energi.
 
Sak 6) Tale ved styremedlem i NBK, 
Jorunn Henriksen fra Frogn
- Jorunn Henriksen har sittet i landsstyret 

siden 2018. Hun snakket om NBK sitt
 Engasjement i Guatemala. Det er et 

samarbeidsprosjekt med Utviklings-
fondet hvor hjelp gis til fattige kvinner i 
form av praktisk bistand og formidling 
av kunnskap.

            
NBK har påtatt seg og bidra med 150 000, 
kr /år.
            
Det er annonsert medlemstur til Guatemala. 
Det er ikke kapasitet for  å ta imot mange 
gjester, derfor vil det bli en utvelgelse av de 
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påmeldte med et krav om at de kan brukes 
i etterkant til å reise rundt i lokallagene og 
fortelle fra prosjektet.
- Jorunn oppfordret også medlemmer til 

å reise på landsmøtet til NBK  i Bergen
 3. og 4.juni, ikke bare delegater. Der 

skal ny strategiplan vedtas. Hun opp-
fordret  lokallagene til å diskutere stra-
tegiplanen.

- I arbeidet i lokallagene er det fint å 
samarbeide med andre organisasjoner.

- Bruk lokalpresse, facebook og hjem-
meside. Bygdekvinnelaget.no. ALLE 
må inn der!

- Verving er avgjørende for at laget skal 
bestå.

- I 2018  ble NBK  akkreditert til 
UNESCO`s verdensarvliste for sin mat-
kunnskap. Ingrid Lamark er prosjektle-
der  for Tradisjonsmatskolen. Midler 
fra Sparebankstiftelsen videreføres i 
2020- 2021 – og litt over i 2022.  Nå 
blir temaet i retning ”Bærekraftig mat 
til yngre generasjoner”. Lokallagene 
kan søke om midler –inntil kr 12000,- 
for  å gjennomføre et aktivitetsopplegg 
for barn og unge. Mer informasjon vil 
bli sendt lagene.

- Det er uttrykt et ønske fra lokallagene 
at prosjektperioder forlenges, og at det 
ikke er så korte frister. Jorunn formidlet 
at det er forståelig, men vanskelig fordi 
fristene settes av ”pengegiverne ”.

- ”Kvinner Ut” –prosjektet har vært vel-
lykket. Mange flotte tiltak rundt om-
kring Sosan Asgari er prosjektleder. 
Trinn 1  ferdigstilles i juni 2020. Pro-
sjektet videreføres og skal hete ”Mest-
ring og kompetanse”. – Lære ved å 
gjøre!

- Nytt medlemsregister i NBK. Fortsatt 
noen oppstartsproblem. Ta kontakt med 
kontor-

   ansatt Marit Aaslie dersom vi opplever 
problem.

- NBK tilsluttet nytt studieforbund. Stu-
dieforbundet kultur og tradisjon. Ta 

kontakt for å få informasjon og hvordan 
søke på midler.

- Mange har lurt på hva vi får for kontin-
genten?  Vi får: 
- Være med i et  inspirerende kvin-

nefellesskap
- Tilbud om inspirasjonsseminar
- Organisasjonskunnskap
-  Agrol-avtale
-  Tradisjonsmatskole.
- Jorunn ønsket til slutt oss i Vestfold 

lykke til videre! Det gjøres mye 
flott arbeid også her!

 
Sak 7) Hoveddebatt
- Ragne Flaaten, Svarstad ønsket oss vel-

kommen til 90-års feiring av  laget deres.
- Karine Huseby, Vestfold Bondelag, tak-

ket ekstra for matkunnskap Bygdekvin-
nene sitter på. Flott at vi vil  gi kunn-
skap videre til yngre generasjoner. Peke 
på bygg i stedet for ris for eksempel!  

- Ole Jørgen Rød fra BU takket for hjelp 
og samarbeid og inviterte til at vi kan 
be om hjelp tilbake!

- Magnus Rød, BU inviterte til å be om 
hjelp til å bruke medlemsregisteret ak-
tivt. Det kan

     f eks brukes til å sende sms.
- Kirsti Lund hadde et spørsmål. Kan års-

møte flyttes til en hverdagskveld?. Det 
ble ingen

     respons på spørsmålet. Styret tar med 
seg spørsmålet videre.

- Jorunn Henriksen oppfordret til å ta 
imot engasjementet fra BU. Fint å sam-
arbeide og få nye ideer!

 
Sak 8) Utdeling av spiskammersprisen 
2020
Leder av årets komité, Torunn Solberg fra 
Hillestad stod for utdeling av prisen.
       
Øvrige medlemmer i komiteen har vært  
Karin Hellenes og Tove Moland.
       
Prisen deles i år ut for 21. gang.
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Spiskammersprisen 2020 gikk til Gro Nor-
heim Bettum.

Prisen i år tildeles Gro Norheim Bettum. 
Gro er nå ansatt ved Sande videregående 
skole hvor hun på en svært god måte ser-
verer kantinemat hvor kvalitet, kortreist og 
smakfull mat gir elever og lærere måltider 
de blir glad i.  I tillegg har hun sin egen 
catering-bedrift. Gro er selvlært i kokkefa-
get og har jobbet ved kjøkkenet til Meny på 
Revetal i 30 år hvor  hun har laget rikelig 
og smakfulle retter på bestilling til alles til-
fredsstillelse.
           
En overrasket, rørt og takknemlig mottaker  
takket årsmøtet for  prisen!
 
Lunsjpause hvor Mia Sivertsen fra Sla-
gen underholdt med vakker sang. Magnus 
Holmøy fortalte fra Slagen, om organisa-
sjonsliv og huset Fram hvor årsmøtet ble 
avholdt.
 
Sak 9) Årsmelding
Årsmelding ved sekretær. Godkjent.
 
Sak10) Regnskap
Regnskap ved kasserer. Regnskapet legges 
i år fram med et overskudd på kr 27469,- .
Godkjent.
 

Sak 11) Arbeidsplan for 2020
Ny arbeidsplan ble lagt fram av Linda Gus-
land. Godkjent.
 
Sak 12) Innkomne saker            
Ingen saker er sendt inn.
 
Sak 13) Resolusjon
Styret la fram et forslag til resolusjon som 
handlet om bærekraft i matproduksjon.
           
Magnus Rød fra BU synes resolusjonen var 
god og aktuell, men ønsket at det ble hen-
vist til hvor tallene var hentet fra.
           
Helga Bjerkø ville endre på overskriften.
           
Bente Aas haug foreslo endring  i siste del 
av overskrift til «Hva slags mat skal vi kjø-
pe på butikken?» Resolusjonen enstemmig 
vedtatt med de endringer som forelå. Re-
solusjonskomiteen fikk mandat til å foreta 
endringene og sende ut til  presse, politikere 
og lag. Se vedlegg.
 
Sak 14)  Styregodtgjørelser
Forslag fra valgkomiteen å videreføre godt-
gjørelsene fra foregående år.
          
Disse godtgjørelsene er:
 Leder: kr 15 000,-
 Nestleder: kr 5000,-
 Sekretær/kasserer: kr 6000,-
 Redaktør hjemmeside: kr 6000,-
 Øvrige styremedlemmer: kr 3000,-
 Revisor, pr pers: kr 750,-
 
Møtegodtgjørelser: 
Møter under 5t: kr 350,-. 
Møter over 5t:  kr 1000,-
Km-godtgjørelse per km:  kr 3,50
 
Godtgjørelsene enstemmig vedtatt.

Sak 15) Budsjett 2020
Budsjett for 2020 lagt fram av kasserer. En-
stemmig vedtatt.
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Sak 16) Valg
Valgkomiteen 2020 har bestått av:  Leder: 
Torunn Solberg, Hillestad, Solveig Berg-
sholm, Stokke, Ambjørg Akerholt, Vive-
stad, Helene Flo Kjennerød, Hof,  Camilla 
Botne, Sandar, Signe Lofstad, Hvarnes og 
Torill Sønsthagen, Hvarnes.
          
Leder: Forslag Linda  Merete Gusland, 
Kjose.
Valgt for 1 år med 46st og 1 blank
Nestleder: Forslag, Lene Kristine Bråte-
jorde , Hillestad.  
Valgt for 1 år med 47 st.
Styremedlem: Forslag, Helene Flo Kjenne-
rud, Hof.  
Valgt for 2 år med 47st og 1 blank
Styremedlem: Forslag Kirsti Lund, Stokke.
Valgt for 1 år med 47st og 1 blank
Styremedlem: Åse Marie Holm, Ramnes.
Ikke på valg
Styremedlem: Forslag: Siv Sommerstad, 
Andebu.
Valgt for 2 år med 48st.
 
Vararepresentanter:

1.vara: Gerd E. Helgeland, Lardal  
- 1 år. (ny)
2. vara: Mette Hovland, Tjølling    
-  1 år (gj.valg)
2. vara: Beate Th. Lanner, Tanum 
-   1 år (gj.valg)

Nyvalgt leder.

Avtroppende leder.
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Alle valgt  enstemmig ved akklamasjon.
 
Revisorer:
Trine Hedberg Rastad, Sandar     
1 år (gjenstående)
Anne Grete Appenzeller, Sande   
2 år (gj.valg)
 
Valgkomite 2021:
Hillestad, Vivestad, Stokke Bygdekv.lag 
(gj.stående fra 2020)
Arnadal, Slagen og Tanum BK  (nye i 2021 
og tellekorps i 2020)
 
Delegater til landsmøte 2020 i Bergen:
Fra styret: Leder Linda Merete Gusland
Nestleder: Lene Kristin Bråtejorde
Styremedlem: Åse Marie Holm
Vara: Siv Sommerstad
 
Fra lokallagene:
Reidun Bogstad, Arnadal
May-Gunn Horntvedt, Andebu
 
Alle valgt enst ved akklamasjon.
 
Nyvalgt leder Linda Merete Gusland tak-
ket for tilliten  og håpet på nye gode år for 
VBK!
 

Sak 17) Meldinger / hilsninger       
- Hilsen og takk fra avtroppende leder 

AnneKa for mange gode opplevelser, 
mye arbeid og samarbeid som  både har  
gitt mye, men også krevd mye!

- Slagen bygdekvinnelag v/leder ble 
overrakt og takket for  en utmerket deg 
og flott servering.

- Blomst, takk og bøker til Jorunn Hen-
riksen fra NBK for sitt foredrag.

- Blomst og takk til leder i valgkomite, 
Torunn Solberg.

- Blomst og takk til Beate Th Lanner for 
sitt mangeårige arbeid i stiftelsen Foss-
nes/Solbø

- Blomst  og takk til ordstyrer May Gunn 
Horntvedt.

- Takk og gave til avtroppende kasserer 
Tove Moland.

- Tove Moland takket avtroppende leder, 
AnneKa Munkejord for årene hun har 
vært en dyktig, engasjert og flott leder 
i Vestfold Bygdekvinnelag. Så ble hun 
overrakt en gave fra styret. Sjokolade i 
samspill med godord pluss en liten pen-
gesekk til eget velvære! Takk AnneKa!

 
 

Åse Marie Holm (sekr)
Monica Hotvedt
Wenche  Torsøe
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For alle som er med i frivillig-  og organi-
sasjonsarbeid har  2020  vært  fullt  av opp- 
og nedturer. Vi har  alle planlagt aktiviteter 
som i sin tur har måttet bli avlyst på grunn 
av en pandemi som ikke lot seg stoppe så 
enkelt.

Norges Bygdekvinnelag sitt landsmøte som 
skulle gå av stabelen i Bergen 5. - 7. Juni, 
ble avlyst og gikk digitalt 20 juni i stedet.  
3 delegater fra Vestfold fikk en formiddag 
foran skjermen på Gjennestad i stedet for 
en givende tur til Bergen.  - En ny erfaring 
rikere!

Leder/styrevervsamlingen som VBK planla 
for og med dere i lokallaga 18. November 
måtte  gå ut.

Annerledesåret 2020
Kort oppsummert

Inspirasjonsweek-end i Langesund 11.og 
12.februar, sammen med Telemark jobbet 
vi lenge for ikke å avlyse.

Hotellet var booket, foredragsholdere hy-
ret inn og mer enn 50 bygdekvinner hadde 
meldt seg på, men dessverre, det viste seg å 
ikke kunne la seg gjennomføre.

Vi  i Vestfold Bygdekvinnelag beklager og 
føler også med alle dere ute i lokallagene 
som har kjent på de samme utfordringene, 
men heldigvis er det ingen å klandre! 

Vi ønsker bare inderlig at vi sakte men sik-
kert kommer tilbake til  normale tider og 
kan gjenoppta aktiviteter både lokalt og 
sentralt! 
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Bygdekvinner på lading.

Lite visste vi 1. februar 2020 at landet skul-
le bli rammet av en pandemi som skulle 
stenge ned det meste av aktivitet i mer enn 
ett år fram!

Desto mer aktuelt ble temaene  vi hadde 
valgt for denne inspirasjonsdagen!

Over 50 frammøtte fikk høre et svært inter-
essant foredrag av Anders Nordrum. Flere 
meldte seg på etter fristen, men måtte dess-
verre avvises pga plassmangel i lokalet vi 
hadde valgt. 
Nordrum er gartner og pedagog og svært 
opptatt av beredskap og spesielt matbered-
skap. I tillegg til å oppleve glede og være 
en inspirasjonskilde til egenprodusert mat 
,  formidlet han  kunnskap om dyrking og 
”sjølberging” i  en tid da forsyningslinjer  
kan endre seg.  Mange gjorde seg  nok noen 
tanker en måned senere når landet og ver-
den stengte ned. Heldigvis  har vi ikke opp-
levd svikt i forsyninger, men vi har  forstått 
at mye kan endre seg fort.

Bygdekvinner på hurtiglading 
i Skjeestua  
1. februar 2020

Tore Jardar.

Foretaket, Datsja.no som han og kona dri-
ver kan formidle mer kunnskap og salg av  
beredskapsfrø. 
Så var det Tore Jardar Wirgenes  sin tur til 
å snakke om matproduksjon og økosystem i 
et helhetsperspektiv.

Samspillet i naturnært landbruk er bra for 
klima, bra for matjorda og bra for dyra.
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Det som er bra for naturen, er også bra for 
menneskene!
Virgenes Andelsgård benytter også Reko-
ring som en enkel distribusjonsmodell for 
matvarer!
Takk til Tore Jardar for et inspirerende og 
informativt foredrag!

Etter et bugnende lunsjbord, til sist denne 
lørdagen, var det Jørn Lier Horst sin tur.
Hun var det ”kulturelle alibiet på dagen  og 
snakket om sitt liv som politietterforsker og  
sitt forfatterskap.

Disse rollene har tydelig gått i hverandre, 
så det er blitt mange spennende bøker som 
vi etterpå fikk anledning til å kjøpe signert 
av forfatteren!
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Det var meningen at landsmøtet skulle hol-
des i Hordaland, men på grunn av korona-
pandemien ble det invitert til digitalt video-
konferansemøte. 

Det ble sendt ut «oppskrift» til nedlastning 
av Zoom, og testmøter gjennomført.

20 juni var delegatene samlet foran sin data 
og kunne se både seg selv og andre på skjer-
men. Vestfolds delegater fra styret var sam-
let på Gjennestad, de to fra lokallagene; Ar-
nadal og Andebu, satt hjemme hos seg selv.
Som observatør så jeg at det gjennomført 
etter intensjonene, årsmelding, arbeidsplan 
og valg vedtatt ved hjelp av questback, et 
system for svar via mobiltelefon. Valg med 
benkeforslag og innlegg fra flere gikk også 
greit.

Norges bygdekvinnelags landsmøte 
2020

Effektivt gjennomført landsmøte på en 
ny måte i en ny tidsalder, men det sosiale 
sammen med andre bygdekvinner fra hele 
landet, måtte vike. Og for de som satt hjem-
me, ble det kanskje «kjedelig», men alle 
holdt ut til slutt og kan si seg fornøyd med 
gjennomføringen.

Referater finner vi jo på hjemmesiden til 
bygdekvinnelaget.no.
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Stiftelsen har i 2020 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: Anne Marie Jahre Larsen 
 Norske Kvinners Sanitets-
 forening Vestfold 
Styremedl.: Svein Steffensen 
 Vestfold Røde kors 

Stiftelsen har avholdt 3 møter i 2019, samt 
et telefonmøte. 

Solhytta i Gurvika har hatt en god sesong 
i 2020. Den har vært leid ut på ukesbasis 
fra mai til september samt noen enkelte 
helger. Det var stor spenning om hvordan 
sommeren ville bli i forhold til covid 19 
når det gjaldt gjester, og noen valgte å av-
lyse mens andre tok sjansen. Solhytta har 
tatt smittevern på alvor og alle våre gjester 
har kommet med flotte tilbakemeldinger til 
oss. 

Det har ikke vært gjort noen store investe-
ringer dette året, men Solhytta ble malt på 
høsten 2020. 

Beathe Lanner har ansvar for utleie og 
vedlikehold av Solhytta. 

Lyngtunet i Nissedal kommune har Stiftel-
sen solgt etter flere år med litt lite utleie. 
Utgifter har i lenger tid vært større enn inn-
tekter og derfor ble løsningen salg. 

Stiftelsen Fossnes og Solbø
De nye eierne er kjempefornøyd og stortri-
ves på Lyngtunet. Beathe Lanner har hatt 
ansvar for utleie og vedlikehold av Lyng-
tunet. 

Stiftelsen Gurvika har fått bevilget penger 
etter en runde med hva Stiftelsen Fossnes 
og Solbø kunne bidra med for dem. Det 
ble bevilget 150.000,- i tre år fra og med 
2019 – 2021. 

Dette ble veldig godt mottatt i styret for 
Gurvika slik at de hadde litt forutsigbarhet 
disse årene i forhold til investeringer og 
løpende utgifter. 

Stiftelsen har også i 2020 bevilget 15.000,- 
til Larvik Turn sitt HU lag, noe som gjør 
at disse kan ha trenere og ledere i deres 
lag. Denne bevilgningen gjelder til og med 
2021. 

Året 2020 har vært et godt og stille år for 
Stiftelsen. Vi ble vel alle overrasket over 
pandemien som rammet landet 12. mars 
2020. Vi har et håp om at vi får kontroll 
over pandemien slik at vi kan komme til-
bake til «normale» tilstander igjen. 

I mellomtiden får vi gjøre vårt til at vi bi-
drar med å være hjemme når vi er syke, 
vaske hender og holde avstand. 

Kapitalen til Stiftelsen Fossnes og Solbø 
forvaltes i DnB. 

Styret fungerer veldig godt sammen, og 
arbeidet er givende. 

Beathe Lanner 
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Fra 01.01.2020 er Norges Bygdekvinnelag 
medlem av Studieforbundet kultur og tra-
disjon.

Visjon:
Det skal være mulig for alle som bor i Nor-
ge å bli kjent med og lære kulturutrykk og 
folkelige tradisjoner i skapene og trygge 
fellesskap.

Studieforbundet kultur og tradisjon et stu-
dieforbund for frivillige organisasjonae 
som driver opplæring i folkelig kultur som 
husflid, håndverk, folkedans, teater, kyst-
kultur og lokalhistorie, med mer.

Studieforbundet fordeler et statstilskudd 
fra Kunnskapsdepartementet, og har an-
svar for utvikling, tilrettelegging og finan-
siering av et mangfoldig opplæringstilbud 
i medlemsorganisasjonene og lokallaga 
deres. Studieforbundet og medlemsorgani-
sasjonene samarbeider med ulike fagmiljø 
om ulike utviklingsprosjekt.

Studieforbund
Opplæringa går for seg på mange arenaer 
og i ulike former – fra et lite, enkelt kurs, 
med aktiv deltaking både i egen og andre si 
læring, til fordyping i ulike emner og spe-
sialisering i teknikker, formell kompetanse 
og studiepoeng.

For studieforbundet er det viktig å sikre et 
tilbud som dekker alle nivå, og som er lett 
tilgjengelig for deltakere over heile landet. 
Studieforbundet har et særlig ansvar for vi-
ten til videregående og høyere utdanning.

Forskriftene til Lov om voksenopplæring 
er endret slik at kurs skal være på mini-
mum 4 timer og ha minimum 4 deltakere. 
Kurslærer kan være en av de fire deltaker-
ne. Som før må deltakere og kurslærer må 
være tilstede samtidig. Den midlertidige 
endringen som gjør det mulig å få støtte 
til heldigitale kurs er forlenga til 1.7.2021
Se  Studieforbundet kultur og tradisjon
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Utdrag fra årsrapporteringen lokalla-
gene har sendt inn elektronisk.

Temaer på møtene:
• Advent
• Angorakaniner, 
• Avleggerauksjon
• Byggkorn
• Baking i bakerovn, 
• Beredskap med ordfører Anne Rygh 

Pedersen hun har jobbet i direktoratet 
for sivilt beredskap før hun ble ordfører 
i Tønsberg.

• Bier og honning med Roar Ree Kirke-
vold fra Ramnes som foredragsholder

• Besøk av HLF, Hørselshemmedes for-
ening

• Besøk fra Tønsberg kommune
• Besøk gartneri, 
• Besøk hos Singer sysenter i Larvik
• Besøkpå en gammel gård og blr fortlt 

om livet på bygda fra 1800 tallet
• Besøk på fylkesmuseet,
• Besøk på lokal garnbutikk.
• Besøk på lokal øy, 
• Besøk på Lørdal Gaard,
• Besøk lokal pølsemaker
• Bienes verden
• Bokkveld
• Dugnad i hagen på sykehjemmet, 
• Ettermiddagstur og møte på Nesberga i 

Mai, 
• Filmen Uår - Kvinner Ut
• Fatbrød,
• Forfatter leste fra sin nye bok 
 Solskinnsbarn
• Fremtidsfullmakter
• Frivilligsentralen, 
• Gårdsbøker, 
• Gåtur til Nordre Løkenseter 
• Hagemøte, -vandring
• Høsttur med plukking av sopp m/fore-

drag
• interiør og design

Lokallagenes virksomhet
• Julekakebaking
• Julekransbygging, 
• Julemat, 
• Julemøte - samarbeid med internasjonal 

møteplass, 
• Julemøte på 13.dag jul og hellige 
 3 kongers fest, 
• Juletrefest , 
• KvinnerUT, med S.M Asgari
• Lefsebaking - kurs
• Lokale supper
• Lysstøping før jul
• Mat fra mange land
• Medlem fortalte fra sin reise til Nepal 

med organisasjonen ForUT
• Medlemsmøte i august ble gjennomført 

som en sosial tur ut i naturen
• Nyttårsfest
• Nærland gårdsmølle, 
• Orientering om et kvinnenettverk 
 i Nepal
• Lynkurs i slektsgranskning
• Kvinner i krig. Kvinners rolle under 
 2. verdenskrig
• Orientering om organisasjonen «forut 

fadder»
• Ost og vin
• Planteauksjon,
• Prosjekt Måltidsvenn
• Påskepynt, 
• Quizkveld, 
• Røde kors
• Sildeaften.
• Smarte råd for lave skuldre (stressmest-

ring), 
• Sommeravslutning 
• Stella Røde kors Innvandrerkvinner
• Sterke kvinner- 8. mars
• Strikkekafe
• Teaterforestilling
• Tradisjonsmat
• Tur i Essoskogen med guide om ferie-

koloniene for Oslo barn som var der til 
Esso raffeneriet ble bygd.
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• Tur til Ødegårdsanlegget, 
• Tur til Åsgårdstrand etterpå med gril-

ling og kaker. 
• Hagevandring hos Arnt Harald Stanges 

praktfulle hage.
• Utviklingshjelp, 
• Vårtur med plukking av Ramsløk 
• Ødegårdsanlegget, 

Aktiviteter i forbindelse med nasjonale
aksjoner, prosjekter og valget.

Kvinner ut
• 3 Sytreff med fri bruk av symaskin, 

masse stoff og tilbehør.
• 3 Bryggerhustreff med steking og strik-

king av lapper og forskjellige håndar-
beider.

• Resten med takkebakst og brødbaking 
ble avlyst på grunn av Koronasmitte.

• Besøk av Sosan Asgari Mollestad
• I sentrum av kommunen vår.
• Filmkveld i samarbeid med bondelag 

og Røde Kors.
• Invitert Internasjonal møteplass til ar-

rangementer.
• Besøk av Sosan Asgari Mollestad på 

adventsmøte,
• ,. Flere planlagte møter ble avlyst p.g.a 

Korona

Bruk hele dyret
• Servering av lammegryte ved et senior-

senter i bygda.
• Laget lammegryte med rotgrønnsaker 

og mandelpoteter, serverte på årsmøtet 
vårt.

• Flere lag hadde planlagt aktivitet, men 
de ble avlyst p.g.a Korona

Tradisjonsmatskolen
• Brødbaking og julekake i vedfyrt bak-

erovn, stekt lapper på takke til julemes-
ser og markeder.

• Stekte ribbe i bakerovnen til årsmøtet. 
Lefse og flatbrødbaking, Supper,

• Vi har hatt byggkorn som tema på med-
lemsmøte.

• Her ble det laget byggkornkarbonader, 
salat med bl.a. rødbeter, fetaost, bakt 
brød og rundstykker med byggmel og 
blåbærsuppe med byggryn og rosiner.

• Servering av suppe kokt på kraftbein og 
andre retter av tradisjonsmat på ulike 
møter.

• Baking av småkaker med minoritets-
kvinne.

• Kurs i flatbrød og lefsebaking

Bygdekvinneuka
• Deltok på markedsdag.

Guatemala
• Vi støtter vårt eget lokalt drevet pro-

sjekt i Bolivia, Dråpen, med loddsalg 
og innsamling og har strikket tepper i 
alpakka for salg.

• Høsttakkefest i Hillestad kirke, infor-
masjon om prosjektet og hele ofringen 
gikk til det, kr 3850.

• Strikkekafe med loddsalg til inntekt for 
prosjekt i Guatemala.

Andre aktiviteter
• Julebord med julemat fra Bents vilt-

kjøkken. Hyggekveld for medlemmer 
med ledsagere. 

• En god Aukrust historie hører også med 
på denne kvelden - som har blitt en tra-
disjon i bygdekvinnelaget.

• Sommeravslutning «ute i det fri» ved 
Merkedammen med spekemat og hjem-
melaget potetsalat, eggerøre, salat og 
grønnsaker. Kaffe og hjemmebakte kaker. 

 Merkedammen viste seg i sin skjøn-
neste prakt med god temperatur og godt 
badevann til de av medlemmene som 
tok seg en dukkert.

• Kokt grønnsakssuppe i barnehage
• Høstmarked
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Vestfold Bygdekvinnelag og mange av lokallagene har egen hjemmeside under Norges 
bygdekvinnelags side( https://bygdekvinnelaget.no). Sidene brukes aktivt og det legges ut 
mye god informasjon fra distriktsstyret og fra lokallagene.

Facebook
Vi har 214 som liker siden og 242 følgere, dette er en økning fra i fjor.Her legges det ut in-
formasjon og nyheter fra Vestfold Bygdekvinnelag, Norges Bygdekvinnelag, lokallagene 
i Vestfold, andre Distriktslag samt andre relevante nyheter. Mange lokallag har også egne 
Facebooksider eller grupper. 

Instagram
Her deles bilder og informasjon fra VBK, NBK lokallag og andre. VBK har 116 følgere på 
Instagram. Noen av lokallagene har også egen instagramprofil.

Hjemmeside/ Facebook/ Instagram 
(SoMe)

• Bygdekvinnelaget har med kake og la-
ger kaffe på sykehjemmet en gang per 
måned og hadde julefest med sang, mu-
sikk og julekake.

• Dugnad på sykehjemmet
• Turstafett/gåtur , for å bli kjent med 

kvinner fra de andre bygdekvinnelage-
ne. Hillestad startet med gåtur til Nor-
dre Løkenseter.

• Gåturer en gang i uka - bli kjent i kom-
munen

• Boksirkel
• Strikkekafe
• Juletrefest
• Hyggetreff
• Strikkekafé

Kurs/studiering
• Lefse og flatbrødkurs
• Golf er gøy. Golfkurs for barn og unge 

i sommerferien
• Trening 
• Håndarbeid 
• Tradisjonsmat
• Yogakurs

Vervetiltak
• Vi verver nye medlemmer ved å ta kon-

takt med nyinnflyttede i bygda og infor-
mere om bygdekvinnelaget, hva det står 
for og hvilke aktiviteter vi har.

• Markedsdag med reklame
• Åpen nyttårsfest hvor vi fikk 5 nye 

medlemmer
• Egen lokal brosjyre som brukes i tillegg 

til stoff fra NBK
• Utdeling av brosjyre
• Snakke med kvinner, ved aktiviteter og 

på lokal butikk
• Sendt invitasjoner på Messenger til 

kjente om møte og annonsert arrange-
ment på Facebook.

• Skrevet og delt ut mange brosjyrer, 
både lokale og fra sentralt på møter, 
messer og frivilligsentralen, delt ut 
bygdekvinneblader og lagt invitasjon 
til møter i postkasser
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Andebu  May-Gunn Horntvedt may-gunn@online.no 971 73 346
Arnadal  Reidun Bogstad rebogst@hotmail.com 934 45 982
Borre  Kari Tørnby kgunvor@online.no 918 68 021
Hillestad  Marianne Løchen solloc@gmail.com 934 22 865
Hof  Heidi Hallerud Lofsberg h.hallerud@gmail.com 936 20 488
Hvarnes  Hildegard Søli Berge h-soli@online.no 482 21 962
Kjose  Merete Omsland m.omsland@gmail.com 922 08 777
Kvelde  Marit Farmen Karlsen mfk@gmail.com 930 48 895
Lardal  Tone Berg tone.berg@hotmail.no 928 22 141
Nykirke Berit Borgen blipol10@gmail.com 948 99 460
Ramnes  Anne Aasnæs Andvik anandvik@online.no 481 50 212
Sandar  Annja Marie Jørgensen annjamarie@hotmail.com 926 32 997
Sande  Brit Sønsterud bsoenste@online.no 917 77 561
Slagen  Wenche Torsøe dunsby8@hotmail.com 932 04 651    
Stokke  Kirsti Lund kirstilund@hotmail.com 991 60 337
Tanum  Beate Therese Lanner the-lann@online.no 416 85 249
Tjølling  Mette Hovland mettehovland@hotmail.no 918 07 278  
Undrumsdal  Jorunn Kjærnes ole@kjernes.no 913 11 657
Vassås  Marit Green Tymczuk marit@nordrenauf.no       924 40 239 
Vivestad  Ambjørg Marie Akerholt aker_amb@hotmail.com     924 58 433 
Østre Hedrum  Anette Gåsholt anette_langemyr@hotmail.com 926 32 997

Ledere/kontaktpersoner i lokallaga

Medlemstall lokallag 2017 2018 2019 2020

ANDEBU  29 28 33 33
ARNADAL  18 18 18 17
BORRE  5 5 6 6
HILLESTAD  62 56 61 50
HOF  16 19 21 19
HVARNES  31 31 31 28
KJOSE  45 43 43 31
KVELDE  41 43 45 42
LARDAL  39 43 45 41
NYKIRKE  34 36 38 31
RAMNES  31 30 42 43
SANDAR  26 28 29 22
SANDE  76 95 108 82
SEM  22 21 23 3
SLAGEN  51 56 61 51
STOKKE  16 16 23 20
TANUM  22 20 23 17
TJØLLING  66 59 64 54
UNDRUMSDAL  18 18 19 18
VASSÅS  27 24 27 30
VESTFOLD- STØTTEMEDLEM    1
VIVESTAD  26 33 35 36
ØSTRE HEDRUM  26 27 27 19

TOTALT  727 749 822 694

Medlemstall lokallag


