
Brandval bygdekvinnelag (BBK) 
 

ÅRSMELDING 2014/2015 

 

Styret har bestått av: Leder:  Rønnaug Børresen  

   Nestleder: Guri Gjølstad Røhnebæk 

   Sekretær: Kari Bråten 

   Kasserer: Grete Onsrud 

   Styremedlem: Arnhild Amundsen 

         

   Varamedlem: Herdis Øiseth 

     Grete Skarstad 

     Ulla Walsøe Lukashaugen    

   

     

 

Brandval bygdekvinnelag har 50 medlemmer, hvorav 2 æresmedlemmer; Kari Jahr og 

Gunhild Øiseth. Vi har vervet 3 nye medlemmer i år, 6 medlemmer har meldt seg ut. 

Vi har hatt 7 styremøter, 10 medlemsmøter inkl. årsmøtet.  

 

Følgende bidrag er gitt: 

 

  Fadderbarn     kr   3 000,- 

  ACWW     kr      270,- 

  Bygdekvinnenes hjelpefond   kr   1 000,- 

  Støtteforeningen på Roverudhjemmet kr      500,- 

Kongsvinger Krisesenter   kr   1 000,- 

Brandval skolemusikk   kr   1 000,- 

Mosambik prosjektet    kr      810,- 

Speider Linda Marie Kristensen  kr   1 000,- 

        kr   8 580,- 

 

Det ble samlet inn ca. kr 22 000,00 til Krafttak mot kreft. Overskuddet fra Tundagen, kr 

1 537,-,  er øremerket hagen på Skineb. 

 

 

 

TEMA PÅ MEDLEMSMØTENE:  

 

15.10.14 Årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. Irene Furulund fra NBK fortalte litt om NBKs 

arbeid/planer fremover.  

12.11.14 Legemiddelavhengighet. Fellesmøte med Brandval Sanitet. Kari Hafseng fra 

Brandval/Grue vestside holdt foredrag om rusproblemer og andre 

avhengighetsproblemer. Hun har skrevet flere bøker om emnet.  

10.12.14 Adventsmøte/julemøte med internasjonalt innslag. Jürg fra Tyskland fortalte 

om juletradisjoner fra sin barndom i Berlin.  

Julelotteriet. Alle lodd var solgt; dvs. kr 40 000,- brutto inntekter. Trekningen 

var foretatt på Kongsvinger Politikammer på forhånd. Gevinstene ble delt ut på 

møtet. 



14.01.15 Foredrag om Litauen. Rønnaug Børresen, Elisabeth Trøhaugen, Grete Onsrud, 

Berit Hokaasen og Aud Bjerke fortalte og viste bilder fra turen til Litauen i fjor 

høst. De hadde hatt en opplevelsesrik tur.  

11.02.15 Vold i nære relasjoner. Fellesmøte med Brandval Sanitet. Anne Kristin 

Lindkjølen, koordinator for seksuelle forbrytelser i Hedmark og Tor Inge With, 

SLT-koordinator i Kongsvinger kommune ga oss et innblikk i hva jobbene 

deres gikk ut på.  

11.03.15 Hyggetreff på Roverudhjemmet. Underholdning v/Haldis Svensson. Det ble 

servert hjemmelagde kaker og kaffe. 40 personer møtte opp; ca halvparten var 

beboere og pårørende.  

08.04.15  Besøk på Politiskolen, Sæter. Bjørn Karlsen ønsket oss velkommen. Han 

fortalte om Politiskolen og bygningenes historie, og tok oss med på en liten 

omvisning.  

20.05.15 Plante- og staudeauksjon på Skineb. I år fikk vi et generasjonsskifte mtp. 

Auksjonariuser, men Grete Morønning og Herdis Øiseth klarte oppgaven med 

glans. Auksjonen ble holdt ute på tunet, og det ble litt surt og kaldt da sola gikk 

ned, men vi tok oss allikevel tid til en rask kaffe og kake etter auksjonen. 

10.06.15 Sommermøte hos Hanne og Tor Aarstad på Årstadbråtan. Tor underholdt oss 

med fortellinger, sang og musikk. De fleste av oss tok en tur opp til Galtebu 

hvor Tor har satt opp en gapahuk og støpt flere artige figurer. Dette er et 

populært sted å gå til særlig for barnefamilier men også for andre. 

09.09.15 Bær og frukt. Det ble laget syltetøy og chutney m.m. av epler, stikkelsbær, 

svartsurbær, rabarbra, tyttebær og blåbær.   

 

 

ANDRE AKTIVITETER: 

 

19.10.14. TV aksjon; Vann forandrer alt. Rønnaug Børresen sto for innsamlingen i Brandval. 

Vi fikk inn kr 30 768,-.  

06.03.15. Krafttak for kreft. BBK hadde bøssestand kun ved Joker, Brandval og Kiwi, 

Roverud. 

20. og 21.03.15. Kurs i lefsebaking hos Sølvi Benterud. 8 damer og 1 mann fikk full 

opplæring i lefsebaking; fra koking av poteter til ferdig lefse. 

14.04.15. Dørkranskurs på Breidablikk med Bente Moe som kursleder. 6 damer benyttet 

anledningen til å lære seg å lage kranser av greiner, mose, kongler og annet de finner i 

naturen. 

08.05.15. Rusle-/tusletur til Haugersætra. Mange møtte frem for å markere minnet om 

våpenslippet der i april 1945. Barnebarnet til Terje Sternberg, som var med å ta i mot dette 

slippet, holdt en fin tale ved bautaen. 

23.05.15. Fotballcup på idrettsplassen. 5 av bygdekvinnelagets medlemmer hjalp til med å 

skjære opp frukt i porsjonsbeger. 6 medlemmer bidro med til sammen 60 liter havrevaffelrøre. 

(Samarbeid idrettslag/bygdekvinnelag). 

02.06.15. Rusle-/tusletur på Strandpromenaden. Det var et ufyselig vær denne dagen, men like 

før oppmøte letnet det, så de 4 som møtte opp fikk en fin tur.  

06.06.15. ”Tundag” på Brandval bygdetun, Skineb. Bygdekvinnelaget sto for salg av 

rømmegrøt. I år var det gammelt/nytt sengetøy som Husflidkomiteen i BBK stilte ut.  

15.08.15. Sommertur til Sønsterud gård, nye Våler kirke og Braskerudsætra. Johnny 

Kristiansen var med med trekkspillet sitt. 

18.08.15. Rusle-/tusletur til Steinbitberget. Det var 4 damer som ble med på turen denne 

kvelden. 



23.08.15. ”Åpen gård” på Klokkertunet. Bygdekvinnelaget solgte havrevafler. 

25.08.15. Ettermiddagskos på brygga på Unum. 5 damer trosset det ustadige været. Vi måtte 

ganske snart flytte inn under tak. Det ble en koselig kveld i stua hos Åse Jahr.  

12.09.15. Rønnaug Børresen og Kari Bråten sto på stand med vervemateriell og loddsalg for 

BBK på Brandvaldagen.  

20.09.15. Høsttakkefest i Brandval kirke. BBKs pyntekomite sto for pynting av kirka, og 

festkomiteen serverte kaffe og kaker i Kirkestua etterpå.  

26.09.15. Bygdekvinner til torgs.Vi hadde stands ved Joker, Brandval og Kiwi, Roverud. Her 

solgte vi diverse produkter fra hagen, skogen, landbruket. I tillegg solgte vi lodd til 

julelotteriet og bøker. 

 

I år har flere medlemmer strikket babysokker som vi ønsker å gi til nyfødte barn i distriktet 

vårt. Helsesøstrene i Kongsvinger tar seg av utdelingen for oss.   

 

NBK har samarbeidsavtale med Riksteateret om rabatterte forestillinger rundt om i landet.  

Rønnaug står på for at folk på bygda lettere skal komme seg på teater, ved at hun ordner 

billetter. Hun har et godt samarbeid med Toni Sjøenden på Kulturkontoret.  

 

 

 

 

REPRESENTASJONER: 

 

08.-09.11.14. Rønnaug Børressen deltok på Ledermøte/HBKs 75 års jubileum på Savalen. 

28.01.15. Regionmøte i Hof. Fra BBK møtte Rønnaug Børresen, Grete Onsrud, Aud Bjerke, 

Karin Foseid og Kari Bråten.  

13.-14.03.15. Årsmøte i HBK i Tylldalen. Maren Bergseth og Kari Kvern representerte 

Brandval bygdekvinnelag. 

04.06.15. Generalforsamlingen for Brandvalheimen. Grete Onsrud møtte for BBK.  

Rønnaug Børresen og Anne Marie Smestad har vært BBKs representanter i styret i 

2014/2015. Rønnaug er som sekretær, og Anne Marie Smestad styremedlem. 

 

 

 

     

 

 

En stor takk til alle medlemmene for god hjelp 

og støtte i året som har gått! 

 

 
Styret 

v/sekretær 

 


