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Norges Bygdekvinnelags
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for 2021-2022

Norges Bygdekvinnelag er en landsomfattende organisasjon med 12 000
medlemmer, 437 lokallag, 18 fylkeslag og et nasjonalt sentralledd. Bygdekvinnelagets arbeidsplan er demokratisk vedtatt på landsmøtet, og gjelder
for hele organisasjonen. Arbeidsplanen er basert på de andre styringsdokumentene våre: Vedtektene, politisk plattform og Norges Bygdekvinnelags strategi mot 2026. Arbeidsplanen er en konkretisering av
disse dokumentene, med en toårig tidsramme.

Planen er et konkret verktøy som gir tips, ideer og føringer for lokallag, fylkeslag og sentralledd når aktiviteter og
årsplaner legges. Ingen lag kan gjøre alt, og aktivitetene må tilpasses lokale ønsker og behov, men sammen
er vi alle med og bidrar til at de overordnede målene for organisasjonen nås.
Strategien, politisk plattform og vedtektene sier noe om hvem bygdekvinnelaget er, hvordan vi organiserer oss og hvilke saker vi ønsker å arbeide for. Formålsparagrafen i vedtektene er den viktigste
rettesnoren som all vår aktivitet styres etter.

Mål
Arbeidsplanen for 2021-2022 bygger på de fire overordnede målene som er beskrevet i strategi mot 2026:

A. Vi gjør en forskjell i bygda
B. Vi blir hørt og sett
C. Vi åpner og inkluderer
D. Vi er en sterk organisasjon
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Lagets formål
Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene.
Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral
organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser
og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv.
(Fra vedtektene)

Bygdekvinnelagets
styrker og identitet
1. Vi har aktive og sterke lokallag i hele landet
2. Vi er et samlingspunkt og står for et åpent og
inkluderende fellesskap

3. Vi er inspirator og pådriver for likestilling, folkehelse
og aktive lokalmiljø

4. Vi er tradisjonsbærere og eksperter på matkultur,
viderefører tradisjoner og skaper nye

5. Vi formidler viktigheten av norsk matproduksjon for

sitt arbeid for å fremme norsk bygg til
mat, har flere fått øynene opp for byggets gode egenskaper. Her fra Bygdekvinnelagets bygglab sommeren 2020.

matsikkerhet, beredskap og forebygging av matsvinn,
levende bygder, kulturlandskap og bærekraftig
forvaltning av jordas ressurser

6. Vi viser raushet for hverandre
7. Vi tør å satse og får ting gjort
(Fra strategi mot 2026)
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Foto: Øyvind Strand Endal.

bildet: Gjennom Norges Bygdekvinnelag

Vi gjør

en forskjell
i bygda

Bygdekvinnelaget er en samfunnsaktør som skaper attraktive møteplasser, og vi engasjerer
oss i lokale samfunnsspørsmål. Vi bærer tradisjoner videre, samtidig som vi tenker nytt.

TIPS
Følg andre fylkes- og lokallag
sine Facebook- og nettsider!
Mange lag har aktiviteter som
kan være til inspirasjon.
Sjekk ut Bygdekvinnelagets
bok «Tradisjonsmatkolens
veiledningsbok». Der kan du
lese om mattradisjoner og
kulturarv, og få tips til formidling av matkunnskap og
gjennomføring av matkurs.
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Satsingsområder
1. Flere lokallag har mer aktivitet, til nytte for laget og lokalmiljøet
2. Utnytte styrken i fellesskapet og spille sammen om felles satsinger
Norges Bygdekvinnelag har mange lokallag, med store variasjoner mellom
lagene. Noen lag er svært aktive, har mange arrangementer og rekrutterer nye
medlemmer kontinuerlig. Andre lag opplever at det er vanskelig å engasjere
lokalmiljøet, at medlemsmassen stadig blir eldre og at de nye medlemmene uteblir. Enkelte lag er «nedleggingstruet», og vil legge ned innen kort tid om de ikke
klarer å snu situasjonen.
Det er et mål for oss at lagene som har lav aktivitet blir styrket. Vi tror at når vi
satser på aktiviteter som er til nytte for lokalmiljøet, som engasjerer lokalt og
som møter en etterspørsel blant mulige medlemmer, vil både antall medlemmer
og aktivitetsnivå øke. Vi tror også at lag kan få ekstra giv av samarbeid med
andre bygdekvinnelag og andre organisasjoner.

Tiltak
• Vi planlegger varierte aktiviteter som kan nå ulike mennesker
med ulike interesser
• Vi holder kontakt med bygdekvinnelag i nærheten for å utveksle erfaringer,
dele tips og samarbeide om arrangementer
• Fylkeslagene har jevnlig kontakt med sine lokallag, og avdekker eventuelle
behov for hjelp så tidlig som mulig.
• Sentralleddet sender ut lokallagssending med informasjon om hva
som skjer i organisasjonen to ganger i året
• Norges Bygdekvinnelag deler årlig ut bygdekvinneprisen «Kjerringa mot
strømmen» til kvinner som gjør en forskjell for bygda, og «Årets lokallag»
for å synliggjøre aktiviteten i Lokallagene

NORGES BYGDEKVINNELAGS ARBEIDSPLAN 2021-2022

NORGES BYGDEKVINNELAGS ARBEIDSPLAN 2021-2022

5

Foto: Øyvind Strand Endal.

Aktive bygdekvinnelag er
et lim i bygda, og danner
grunnlag for livslangt engasjement. Anne Mari Amlien
har gjennom mange år lagt
ned en uvurderlig innsats
for bygdekvinnelagets arbeid
for tradisjonsmat og norske
råvarer. Hun er også en
viktig lokal drivkraft som
leder for Vestre Toten
Bygdekvinnelag.

Tema

VISSTE DU AT...
...Norges Bygdekvinnelag
er akkreditert som rådgivende organisasjon for
UNESCO? Det betyr at
Bygdekvinnenes kunnskap
om mattradisjoner, og
arbeidet som blir gjort for
å ta vare på matkultur, blir
sett og anerkjent. Vi gjør
et viktig arbeid med å ta
vare på matkultur som
immateriell kulturarv.
Det er virkelig noe å
være stolt av!
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Foto: Gøril Sætre

Tema

Foto: Fotograf Mona-Lisa T.
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Vi blir

hørt og sett
Vi synes gjennom aktiviteter som gjøres tilgjengelig for alle, og vi er synlig og tydelig for
de som tar beslutninger både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Vi er også synlige i
samarbeid med andre organisasjoner. Vi øker vår egen bevissthet, rolle og innflytelse
som forbrukerorganisasjon.

Satsingsområder

Tiltak

1. Øke antall lokallag som bruker egne nettsider og er
til stede på sosiale medier
2. Invitere med andre organisasjoner på aktiviteter, og
takke ja til flere invitasjoner

• Vi planlegger varierte aktiviteter som kan nå ulike
målgrupper
• Vi er synlige med roll-up, vervebrosjyrer,
bygdekvinnelagsforklær eller annet der vi arrangerer eller deltar
• Vi inviterer oss selv til andre for å presentere oss og dele vår
kunnskap og kompetanse
• Vi gjør samfunnsnytten og engasjementet vårt kjent i
kommunen gjennom jevnlig kontakt med politikerne og
administrasjonen
• Vi vurderer om laget vårt skal få sin egen nettside på
bygdekvinnelaget.no dersom vi ikke allerede har det
• Vi bruker nettsiden vår aktivt med oppdateringer av både
nyhetssaker og arrangementer
• Vi bruker nettsider og Facebook for å synliggjøre og invitere
til våre aktiviteter
• Alle fylker arrangerer minst ett nettkurs for lokallagene i
løpet av arbeidsplanperioden
• Sentralleddet bistår med kurs, råd og veiledning til lokallag
• Sentralleddet sender ut forslag til leserinnlegg to ganger i året
• Sentralleddet lager materiell som vervebrosjyrer, roll-ups og
Facebookplakater
• Vi samarbeider om store fellessatsinger: Stortingsvalget i
2021 og en felles forbrukeraksjon i 2022
• Sentralleddet markerer Norges Bygdekvinnelags politiske
standpunkt overfor nasjonale myndigheter

Synlighet er avgjørende for at vi som organisasjon skal få gjennomslag for sakene våre og overleve som organisasjon. Lag som er
flinke til å få oppslag i lokalavisa, invitere til aktiviteter gjennom
nettsiden og Facebook, og vise frem hva de gjør blir lagt merke
til og lyttet til. Flere vet hvem de er og flere oppsøker dem for
samarbeid. Aktive og synlige lokallag gjør det også enklere å
verve nye medlemmer. Det viser seg også at de som samarbeider
med andre lokale organisasjoner om arrangement og prosjekt,
ofte får mest ting gjort.
bildet:

Bygdekvinner står sterkere
sammen og får gjennomslag
når vi samarbeider om
viktige saker.
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Tips

Søk tilskudd!
Norges Bygdekvinnelag har prosjektmidler
til KvinnerUT i 2021.
Alle lokallag kan søke
om støtte til sitt arbeid
med inkludering.
Bruk sjansen! Lokallag som har
deltatt i KvinnerUT har invitert
til både demokratiopplæring,
mat og prat, sykurs og egne
grønnsakshager.

Vil dere ha matkurs?
Norges Bygdekvinnelag har fått midler fra Sparebankstiftelsen som skal gå til lokallag som vil delta i
prosjektet «Bærekraftig matkunnskap».
Her vil vi at barn og voksne sammen skal utforske hvordan vi kan spise og leve mer
bærekraftig. Fine tema for aktiviteter kan være lokal matproduksjon, matsvinn og
mat fra naturen.

”

Gjennom prosjektet "Bærekraftig matkunnskap" skal barn og voksne utforske hvordan
vi kan spise og leve mer bærekraftig.

Foto: Øyvind Strand Endal

Vil ditt lag engasjere
seg for mer bruk av
bygg til mat? Hva
med å dele oppskrifter
og lage mat av bygg
sammen med andre
aktører?
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Tips

HVEM KAN MAN
SAMARBEIDE MED?
Kanskje flere enn vi tror!
Bygdekvinnelagets tradisjonelle samarbeidspartnere har ofte vært 4H, Bygdeungdomslaget og
Bondelaget, men det fins mange flere lokale krefter vi kan ha noe til felles med. Hva med det
lokale kystlaget, husflidslaget, jaktlaget eller historieforeningen? Organisasjoner som Naturvernforbundet, Sanitetsforeningen, Røde Kors og Turistforeningen har kanskje også lag der
dere bor? I tillegg kan frivillighetssentralen og biblioteket være gode samarbeidspartnere. Ikke
vær redd for å søke nye allianser og samle de gode kreftene!

Hjelpetelefon
Alle medlemmer i
bygdekvinnelaget
kan kontakte juridisk hjelpetelefon
og få én times
gratis førstehåndskonsultasjon.

Foto: Jon Marius Nilsson

Det kan være saker som
rettigheter i forbindelse
med skifte, vold eller
seksuelle overgrep, skilsmisse med mer.

Vil dere ha
nettsidekurs?
Administrasjonen
holder gjerne kurs
i nettsider og
sosiale media.
Ta kontakt på telefon:
22 05 48 15, eller på epost:
post@bygdekvinnelaget.no

Politisk plattform
Bruk politisk plattform når du skriver leserinnlegg eller har møte med politikere.
Her står det om tema som et likestilt arbeidsliv, kvinners innflytelse og livsvilkår, og fellesskap og mangfold På nettsidene ligger
det massevis av nyttige tips om politisk påvirkning og forslag til
politisk engasjement og leserinnlegg som er til fri bruk.

Politisk
plattform
FOR NORGES BYGDEK VINNELAG
VEDTAT T PÅ LANDSMØTE T I HARSTAD 2018
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Xxx
KvinnerUT har de siste
årene vært Norges Bygdekvinnelag sin storsatsing
for inkludering i bygdene.
Her er en deltaker fra
Ringsaker Bygdekvinnelag sitt inkluderingsprosjekt på "Bætan".

Foto: Helle Cecilie Berger.
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Vi

åpner og

inkluderer

Medlemmene speiler mangfoldet i lokalsamfunnet og dette reflekteres i aktivitetene,
engasjementet og alderssammensetningen. Vi er nysgjerrige og søker kunnskap på tvers
av alder, bakgrunn og interesseområder. Lokallagene er et inkluderende fellesskap det er
lett å bli en del av.

Satsingsområder
1. Tiltrekke oss medlemmer med bredt spenn i alder og bakgrunn
2. Tillitsvalgte skal representere variasjonen i medlemsmassen
Bygdekvinnelaget skal være et åpent og inkluderende fellesskap, hvor alle kan
føle tilhørighet. For at vi skal få til det, må vi være bevisst på hvordan vi møter
eksisterende og nye medlemmer. Oppsøker vi mennesker som er forskjellig fra
oss selv i alder og bakgrunn? Kan det være at de yngre kvinnene i bygda har
andre interesser, ønsker eller behov enn det de eldre har? Hvordan kan vi tilrettelegge aktivitetene slik at de kan være med, og hvordan kan vi møte mennesker på en slik måte at de føler seg ønsket og nyttig? Ofte kan den enkleste
måten å finne ut av det på, være å spørre. Hva ønsker du? Hvordan opplever
du å være nytt medlem hos oss? Er det noe vi kan gjøre annerledes?

Norges Bygdekvinnelag
samarbeider med
Utviklingsfondet for å bedre
kvinners kår i Guatemala.
På nettsidene ligger tilbud
om foredrag, oppskrifter og
ideer til arrangement.

Tiltak
• Vi er bevisst på hvordan vi møter nye medlemmer, vi ønsker dem
velkommen og tar det ikke for gitt at de har den samme kunnskapen
om laget som de gamle medlemmene har
• Vi har varierte og spennende aktiviteter
• Vi jobber for å ha mangfoldige styrer med et bredt spenn
i alder og bakgrunn
• Vi delegerer oppgaver og lar nye medlemmer ta ansvar
innenfor saker de er engasjert i
• Vi er åpne for nye ideer og andre måter å gjøre ting på
• Vi har halv medlemskontingent for medlemmer under 30 år
• Sentralleddet gjennomfører i arbeidsplanperioden spørreundersøkelse
blant medlemmene for å få tilbakemelding på hvor vi kan forbedre
oss og hvilke ønsker og behov medlemmene har.

NORGES BYGDEKVINNELAGS ARBEIDSPLAN 2021-2022
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Vi er

en sterk

organisasjon

Vi har fått mange nye lokallag over hele landet og vi har tydelige og dyktige tillitsvalgte
med kunnskap, lyst og evne til fornying og utvikling av organisasjonen. Det er givende
og positivt å ta på seg verv.

Satsingsområder

Tiltak

1. Etablere flere nye lokallag
2. Få med flere tillitsvalgte i organisasjonsopplæringen, og styrke samarbeidet i organisasjonen.

• Vi gjennomfører minst én verveaktivitet i uke 5, 6 og 7
• Vi informerer på åpne arrangementer om muligheten
for å bli medlem og hvorfor man bør bli det
• Vi bruker medlemsregisteret aktivt som verktøy i
organisasjonsarbeidet
• Fylkeslagene kartlegger hvor i fylkene det kan egne
seg å etablere nye lag
• Sentralleddet legger til rette for oppstart av nye lag
gjennom hjelp til oppstartsmøter og økonomisk støtte
• Fylkeslagene sender inn leserinnlegg til aviser i områder
hvor det ikke finnes lokallag
• Alle lokallag gjennomfører Organisasjonsskolen i løpet
av arbeidsplanperioden
• Alle fylkeslag arrangerer et organisasjonskurs for sine
lokallag i løpet av arbeidsplanperioden
• Fylkene organiserer felles sonemøter
• Vi jobber for å ha god økonomi i laget, og benytter oss av
momskompensasjonsordningen, Studieforbundet, prosjekter
i Norges Bygdekvinnelag og lokale støtteordninger
• Alle lokallag etablerer gode rutiner for nye tillitsvalgte,
med overlapping for å skape kontinuitet i laget
• Sentralleddet arrangerer organisasjonskurs for tillitsvalgte
på fylkesnivå i 2022
• Sentralleddet arrangerer fylkesledersamling en gang i året

Bygdekvinnelaget skal være en organisasjon i vekst. Erfaring
viser at den største nedgangen i medlemmer skjer når lokallag
legges ned. Motsatt er potensialet for medlemsvekst størst når
vi sørger for at de fleste folk i landet har et bygdekvinnelag der
de bor. Med et godt og solid organisasjonsapparat er vi rustet
til å ta imot flere. Medlemskap og tillitsverv i Bygdekvinnelaget
skal gi læring, mestring og inspirasjon. Vi vil legge til rette for
læring og erfaringsutveksling på tvers av organisasjonen slik
at vi får flere engasjert og gode ambassadører for bygdekvinnelaget.
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Gjennom bygdekvinnelagets medlemsregister kan man sende e-post og SMS
til alle medlemmer i sitt lokallag. I
medlemsregisteret har dere full oversikt over medlemmene og kan både
følge med på medlemsutviklingen og
skrive ut medlemslister. Har du spørsmål om registeret? Ta kontakt med
administrasjonen på telefon:
22 05 48 15
Lurer du på hvordan du kan få penger
til kurs? Vi er medlem i Studieforbundet
kultur og tradisjon. Meld inn ditt
kurs og få tilbake penger til aktivitet.
Ta direkte kontakt med de hjelpsomme
ansatte i Studieforbundet på telefon:
61 21 77 50
I «organisasjonsskolen» kan lokallagene velge små og store tema som
de vil lære mer om. Hva med å finne
fram organisasjonsskolen på neste
lokallagsmøtet for å sjekke ut materialet
som finnes om regnskap, verving,
eller styrearbeid?

NORGES BYGDEKVINNELAGS ARBEIDSPLAN 2021-2022
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Arbeidsplan

Lag en plan!
Alle fylkes- og lokallag lager egne arbeidsplaner med beskrivelse av hva de ønsker å jobbe med
det neste året. Arbeidsplanene er nyttige verktøy for å prioritere oppgaver og aktiviteter, og for
å sørge for at medlemmene blir inkludert i planleggingen til laget.
Nedenfor ser du to eksempler på hvordan en arbeidsplan i et lokallag kan se ut. Det kan også være lurt å fordele ansvar for
planlegging og gjennomføring av de ulike aktivitetene.

EKSEMPEL 1
Februar

Mai

Oktober

Vi inviterer til åpent møte i Bygdekvinnelaget. På møtet forteller vi litt om hva
vi jobber med i Bygdekvinnelaget, hvilke
aktiviteter vi har planlagt og hva du kan
få som medlem. Det blir servert lokalmat-tapas. Kurs i takkebakst.

Kurs i borddekorasjoner med blomsterdekoratør. Søkelys på bruk av planter fra
skog og hage.

Årsmøte i lokallaget. Årsmøteforedrag
om jordhelse og GMO.

Mars
Temakveld: «mattradisjoner og bærekraft». Vi markerer kvinnedagen 8. mars
sammen med Sanitetsforeningen og
Røde Kors.
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Juni
Vi går tur i skogen og plukker ville vekster
til bruk i matlaging.

August
Mat fra alle verdenshjørner.
*Ha arrangement sammen med andre
som jobber med inkludering av minoritetskvinner. I mange kommuner er voksenopplæringen, biblioteket og frivillighetssentralen gode arenaer for å bli kjent og
etablere kontakt med nye landskvinner.

Desember
Julefest anno 1940: Kom i tidsriktige klær.
Mat, musikk og dans. Åpent arrangement.
200 kr. for medlemmer og 350 kr. for
ikke-medlemmer.

Arbeidsplan

EKSEMPEL 2
Januar

Juni

November

Åpent møte om bærekraftige matvalg. Vi
inviterer eksperter og kjører debatt. Bygdekvinnelaget selger matretter laget etter
oppskrifter på norsktradisjonsmat.no

Bygdekvinnelaget inviterer hele bygda
til tradisjonelt jonsokbryllup. Bli med på
gratis kurs for barn og voksne kvelden før
der vi lager byggrynsgrøt med
rømmegrøt på.

Lokallagsmøte. Vi inviterer medlemmene
til foredrag og Bygdekvinnelagets engasjement for kvinners kår i Guatemala.

Februar

*Norges Bygdekvinnelag har jobbet for
å sette bygg som mat på dagsorden.
Sjekk materiell og artikler om dette på
nettsidene.

Verveaksjon i uke 5-7. Vi inviterer til en eller
flere aktiviteter for å få nye medlemmer.
Lokallagsmøte. På møtet går vi gjennom
lokallagsutsendingen. Vi snurrer vervefilm
fra organisasjonsskolen og diskuterer hva vi
kan gjøre for å få med flere i laget.

Mars
Lokallagsmøte og organisasjonskurs. Vi
bruker Norges Bygdekvinnelags opplegg
«organisasjonsskolen».
Snekkerkurs for medlemmer (første av tre
kvelder). Vi har med oss kyndige møbelsnekkere. På kurset går vi først gjennom
bruken av verktøy.
* Send studieplan til Studieforbundet
kultur og tradisjon og få voksenopplæringsmidler. Kurset må ha godkjent
studieplan, ha minst 3 deltagere og
vare i minst 8 timer.

April
Hatte- og vinkveld.

August
Vi inviterer til skolemåltid-stunt på barneskolen. Ordførere og andre lokalpolitikere
inviteres. Lokalavisen inviteres også.
*I 2021 er det Stortingsvalg, og som
bygdekvinner kan vi engasjere oss ved å
for eksempel spørre lokalpolitikerne hva
de mener om saker som er viktige for
bygdekvinnelaget. Norges Bygdekvinnelag jobber blant annet for at alle elever i
grunnskolen skal få et gratis skolemåltid
hver dag. Hva tenker lokalpolitikerne om
det i sin kommune?

*Vil ditt lag samle inn penger til kvinnene
i Guatemala? Vi har et eget kontonummer
der man kan sette inn penger: 9365 18
67841

Desember
Vi lager adventskrans sammen. Før møtet
sender vi en spesiell invitasjon til minoritetskvinner og nye i bygda. Vi serverer
gløgg og rundstykker.
*Norges Bygdekvinnelag har prosjektmidler til KvinnerUT i 2021. Alle lokallag
kan søke om støtte til sitt arbeid med
inkludering.

September
Kurs i tradisjonsmat. Voksne og barn lager
mat sammen. Vi snakker om hva som er
bærekraftig mat. Lokalavisen inviteres.
*Bli med på Norges Bygdekvinnelags
prosjekt «Bærekraftig matkunnskap»!

Snekkerkurs kveld 2.

Mai

Oktober
Årsmøte i lokallaget.

Vi arrangerer åpen gård sammen med
4H, Frivillighetssentralen, Hagelaget og
Bondelaget.
Vi selger mat på bål og har ministrikkekurs for både barn og voksne. Det
blir også hestekjøring, kurs om trær og
busker i hagen og informasjon om hva
organisasjonene jobber med.
Snekkerkurs kveld 3.
*Ha åpne arrangementer sammen med
andre lokale lag og foreninger slik at
arrangementet kan favne mange med
ulike interesser. Ha aktiviteter som kan
være moro for barn, voksne og eldre.
Gjør en innsats for å få med innvandrere,
enslige og familier. Møteplasser for alle
der alle føler seg inkludert er med på å
skape et sosialt fellesskap og et godt liv
på bygda.
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Årshjul

for Norges Bygdekvinnelag
KALENDER
Januar
Februar
April
Juni 2022
August
September 2021
Oktober 2022
November 2021

Lokallagsutsending
Verveuker i uke 5, 6 og 7
Fylkesledersamling
Landsmøte
Lokallagsutsending
Stortingsvalg
Organisasjonskurs
Inspirasjonsseminar

MERKEDAGER
8.mars
25. mars
7. april
17. april
		
22. april
5. juni
30. sept. 2021
29. sept. 2022
11. oktober
15. oktober
16. oktober
17. oktober
25. november
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Den internasjonale kvinnedagen
Vaffeldagen
Verdens helsedag
Den internasjonale dagen for
småbønders kamp
Den internasjonale moder-jord-dagen
Verdens miljødag
Fårikålens dag
Fårikålens dag
Den internasjonale jentedagen
Den internasjonale bygdekvinnedagen
Verdens matvaredag
Den norske epledagen
Den internasjonale dagen for avskaffelse
av vold mot kvinner

NOTATER
Dette skal vi jobbe med i 2021:

Dette skal vi jobbe med i 2022:
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VI SER VI LYKKES NÅR:
1. Vi er synlig til stede i lokalmiljøet
og i det offentlige rom

2. Vi engasjerer hele organisasjonen
3. Vi griper fatt i det dagsaktuelle
– og vi får frem våre meninger

4. Vi er en attraktiv samarbeidspartner
5. Vi har engasjerte, entusiastiske
og inspirerte medlemmer
og tillitsvalgte

Forsidefoto: Gøril Sætre
Besøksadresse: Hollendergata 5, 3. etasje
Postadresse.: Postboks 9358 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: 22 05 48 15
E-post: post@bygdekvinnelaget.no
Nettside: www.bygdekvinnelaget.no
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