
Referat fra sonemøte i sone B 26.10.2022 

Nore BKL arrangerte møtet og la det til Nore Kro kl 18.00. Ca 20 medlemmer 

fra alle fem lagene i sonen deltok. 

Helga Wetterhus, leder i Nore, ledet møtet. 

Vi fikk mat med en gang: Middelaldersuppe. Den inneholdt kjøtt fra storfe, sau 

og elg med grønnsaker, men ikke poteter... 

Kristin Bålerud, leder i BKL Svene fortalte om deres aktiviteter både det 

siste og forrige året: 

22 medlemmer, høy gjennomsnittsalder. 

Hun trakk spesielt fram møtet med Kong Harald som gjestet Flesberg skole i 

oktober. En stor opplevese. Kongen fikk i gave fra Svene- og Flesberglaget en 

pakke Flesbergkling sammen med oppskrifta behørig lagt i en sendingskurv. 

Svene og Flesberg planla sammen et arrangement 16.Oktober, ute på Haugen 

i Flesberg. Begge lagene fikk 5000 kr fra NBK . Målgruppa var flyktningene, 

både nye og de som har vært her en stund. Det blei utsatt på grunn av liten 

interresse. 

I smarbeid med Kulturkontoret og Flesberg BKL deltok laget aktivt i utstilling av 

Flesbergklær på Dåsethtunet under Middelalderuka i sommer. 

Plantefargingskurs i sommerhalvåret hvor de har brukt både blader, urter og 

kjøpte remedier som Kochenillelus. 

Planene er nå klare for juletur og julebord, sånn at laget er godt i gang etter 

pandemien. 

Leder Åse Bjøråsen i Flesberg BKL fortsatte: 

Laget hadde noen medlemsmøter under pandemien på 

Blestua i stedet for privat. 

Laget hadde forrige året en tur til Veggli: Besøkte det nye kjøpesenteret og 

keramiker Kari Bjørnsrud før turen gikk nedover til middag på Rollag stasjon. 

Vi fikk også en interressant omvisning på Stasjonsbryggeriet som produserer 

flere typer øl med lokale navn fra Numedal. 



Tradisjonsmatskolen er avsluttet, - med håp om at den skal arrangeres igjen. 

Den gikk over fire dager : Poteter, grave opp og bake poteter på grue, slakting 

og partering av gris. Se på flere kornsorter, plukke egg og de hadde til slutt en 

egen bakedag. 

Laget feiret 80-årsjubileum i November 2021. Festen blei holdt på Lampeland 

Hotell. 

Medlem Margit Hafsliens 100-årsdag blei feiret ved at laget sang for henne og 

overrakte henne blomster sittende utenfor huset sitt. 

Flesberg driver vevstue i Lyngdal kulturhus, fem vever står der, det veves hver 

tirsdag kveld. 

Ei gruppe i laget arbeider med å samle inn mønstre på Fingervotter, vanter 

som brukes til bunaden. 

Flesberglaget var på Dåseth i samarbeid m Svene BKL i Middelalderuka og viste 

fram bunader, innsamlede mønster på mansjettbroderier og andre tilbehør til 

Flesbergstakken som bunaden kalles her. Det var en godt besøkt utstilling. 

Kongebesøket er beskrevet under Svenelaget. Det var et samarbeid mellom de 

to lagene og opplevdes av deltakerne som svært vellykket. 

Flesberg samarbeidet på lik linje med Svene BKL om arrangementet på Verdens 

matvaredag 16. Oktober, som måtte utsettes. 

Rollag BKL v leder Wenke Fulsås: 

25 medlemmer. 

De feiret 90 års-jubileum i fjor høst. 

Gjennomførte Tradisjonsmatskolen på den måten at 10-13 åringer skulle 

oppleve “Fra post til mat på bordet”. Deltagerne satt på post i elgjakt,flådde og 

parterte, lagde pølse og elgkarbonade. Populært. 

Laget hadde stand i Middelalderskogen hvor de solgte vafler og rømmegrøt 

Laget hadde redesignkurs med 4H under deres leir i juni. I tillegg har de holdt 

kurs i perlebroderi og flatbrødbaking for medlemmene sine. 

De har nå fått tilbake lokalet de disponerte på nedlagte Rollag skole. Der setter 

de opp vevene igjen og har også møter der. 



Skolemat : Laget samarbeider med Nupro, Coop og Helselaget om å gi 

4.klassetrinn mat på skolen 1 dag pr uke, i ti uker foreløpig. De benytter mye 

mat som skal kastes av Coop. Maten lages på skolen, mest brødmat og frukt. 

Laget har også fjellturer med dagstur til hytte. 

 
 

Uvdal BKL v leder Gunhild Vikan: 

De gir hvert år påskeblomster til beboerne på Bergtun. 

De arrangerer Jegerprøvekurs, har gjort det i mange år. 

Restaurert en gammel møteplass med steinbord og krakker og bu. De 

vedlikeholder nå v å plante blomster for sommeren. 

De har hatt vaffeloverraskelse til elvene på skolen. 

Det er bilcross i Uvdal hvert år, i år også Landsstevne: Uvdal BKL smurte til 

sammen innpå 1000 baguetter i anledningene. 

I samarbeid med kommunen og flere andre lag hadde de Robert Mood til å 

holde foredrag om beredskap på flere måter, med fullt hus. 

Skolemat har vært i gang gjennom pandemien: Varm mat 1 dag pr uke, som 

lages på Bergtun, 2 dager pr uke tørrmat. 

Arbeider med å få en bygdebil til. Den de har er svært mye brukt. 

5 nye medlemmer 

Nore BKL v leder Helga Wetterhus. 

De har “Ut på tur, aldri sur 1 dag i uka forskjellige steder: Fjellet, bærtur i 

Verjedalen og på ski om vinteren. 

Skolemat til elevene på Rødberg skole har de hatt i 5 år. Det er nettopp ansatt 

assistent til å gjøre jobben 3 dager i uka av kommunen nå. 

Arrangerte foredraget med Robert Mood i samareid m Nore BKL m fl. 

De har mannekengoppvisning med butikker i kommunen hver vår og høst. 

Det er planteauksjon på våren. 

Julemarked 



Julegrøt for Nupro. 

Utvekslet kunnskap om kling med ukrainske kvinners matkunnskap. 

Sonerepresentant Karen-Marie Aas sa noen få ord og orienterte om at det 

er Sone B som har det lokale ansvaret for Buskerud distrikts årsmøte 2023. 

Vi avtalte et arbeidsmøte i Rollag 23.november kl 19.00 hos Rollag BKL i gamle 

Rollag skole med 2 reprtesentanter fra hvert lag. 

Til slutt orienterte Distriktsleder Aud Berit Teigen Gjerde om 

Buskerud Bygdekvinnelags arbeid: 

Har innført at møtene holdes elektronisk på zoom, men har også noen fysiske 

møter. 

Har startet innsamling av protokoller og andre papirer fra styrets tid, som kan 

ligge forskjellige steder, for arkivering og kanskje plassering i statsarkivet i 

Vestfold. 

Årsmøtet 24. - 25. Mars 2023. 

Arbeidet med Nedre Buskerudbunaden 

Inspirasjonsseminarene. 

Kaffemøter på zoom for alle medlemmer, vare ca 1 time. Møtet diskuterte om 

det er interesse for det og hvordan medlemmene best kan få opplæring i det. 

Møtet avsluttet kl 21.00. 

Referent Karen-Marie Aaberg Aas 
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