
Brandval bygdekvinnelag (BBK) 
 

ÅRSMELDING 2015/2016 

 

Styret har bestått av: Leder:  Rønnaug Børresen  

   Nestleder: Guri Gjølstad Røhnebæk 

   Sekretær: Kari Bråten 

   Kasserer: Berit Dalsjø 

   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 4 nye medlemmer i år, 4 medlemmer har meldt seg ut. 

Vi har hatt 4 styremøter, 11 medlemsmøter inkl. årsmøtet.  

 

Følgende bidrag er gitt: 

 

  Fadderbarn     kr   3 000,- 

  ACWW     kr      250,- 

  Bygdekvinnenes hjelpefond   kr   1 000,- 

  Aktivitetskafeen på Roverudhjemmet kr   1 000,- 

Glåmdal Krisesenter    kr   1 000,- 

Brandval skolemusikk   kr   1 000,- 

Mosambik prosjektet    kr      750,- 

Demensforeningen    kr   2 000,-  

Barn og unge v/Asylmottaket  kr   2 000,- 

        kr 12 000,- 

 

Det ble samlet inn kr 22 300,00 til Krafttak mot kreft.  

 

 

TEMA PÅ MEDLEMSMØTENE:  

 

15.10.15 Årsmøte. Vanlige årsmøtesaker.  

11.11.15 Aktivitetskafeen ved Roverudhjemmet. Fellesmøte med Brandval Sanitet. 

Rigmor Noer og Bente Lill Børrud fortalte om de ulike aktivitetene de har på 

Aktivitetskafeen. 

09.12.15 90 års jubileum. Desembermøtet ble brukt til å markere at laget er 90 år i 2016 

med festmiddag med noen få innbudte gjester. Det var sanger, underholdning 

og prolog. Det var skrevet beretning om Lagets virksomhet de siste 5 årene, så 

nå har vi en komplett beretning for 90 år.    

13.01.16 Verdens Speiderjamboree 2015 i Japan. Linda Christensen holdt et foredrag fra 

denne speiderleiren som takk for støtten hun fikk fra BBK. 



10.02.16 Finnskogen Turistforening. Foredragsholder Stein Briskerud fortalte at 

foreningen endret navn i 2015 til DNT Finnskogen og omegn. Han ga oss litt 

historikk om foreningen og hvilke arrangementer/turer de har planer om i 2016. 

09.03.16 Hyggetreff på Roverudhjemmet. Underholdning v/Rolf og Åse Torp. Det ble 

servert deilig bløtkake og kringle. Det var dessverre få beboere som møtte opp.  

13.04.16  Kavalkade gjennom 100 år – fra kvinnene fikk stemmerett. Brita Hanssen har 

skrevet om Kvinnenes rolle i samfunnsutviklingen de siste 100 år. Hun leste 

fortellingen i diktform mens det ble vist klær og spilt musikk fra hvert 10år. 

25.05.16 Plante- og staudeauksjon på Skineb. Gunhild Øiseth var Auksjonarius. Vi 

hadde fått inn mange planter, og salget gikk strålende. Det ble solgt planter for 

kr 6 065,- (ny rekord?). 

08.06.16 Sommermøte på Finnskogstua. Dette er et koselig sted ved Skasen. Vi hadde 

værgudene med oss, og vi ble servert deilig motti og flesk, lune skogsbær og is. 

En riktig trivelig kveld ble det   

13.09.16 Demens v/Marianne Aspebakken. Hun holdt et fengende og interessant 

foredrag om Demens.   

 

 

ANDRE AKTIVITETER: 

 

18.10.15. TV aksjon; «STOPP» nedhogging av regnskogen - Regnskogfondet. Rønnaug 

Børresen sto for innsamlingen i Brandval. Vi fikk inn kr 27 106,-.  

11.02.16  Flatbrødsteking med 8 klasse ved Roverud barne- og ungdomsskole  

02.03.16. Pilflettekurs v/Ellen Mette Nielsen. 4 bygdekvinner og 6 ikke medlemmer deltok på 

kurset. 

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

Roverud. 

05.05.16. Bygda i bevegelse. Rønnaug arrangerte tur til Bjørnstadblikk. 15 stk. i forskjellige 

aldre og kjønn møtte opp, men vi var bare 3 fra BBK  

21.05.16. Fotballcup på idrettsplassen. 4 av bygdekvinnelagets medlemmer hjalp til med å 

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

(Samarbeid idrettslag/bygdekvinnelag). 

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

rømmegrøt, BBKs husflidkomite hadde hatteutstilling.  

09.08.16. Bygda i bevegelse. Rønnaug arrangerte tur til Jønsøkknappen i Foseidberget med 7 

deltagere. Svein Moen spanderte kaffe og vafler.  

21.08.16. ”Åpen gård” på Klokkertunet. Bygdekvinnelaget solgte havrevafler. Det ble dårlig 

fortjeneste denne gang da det ble solgt vafler på to andre steder. Vi må tenke nytt. 

23.08.16. Ettermiddagskos på brygga på Unum. Været var på vår side denne gangen. Det ble 

en stemningsfylt og koselig kveld med vakker natur, sang, kaker og kaffe.  

03.09.16. Brandvaldagen. Brandval bygdekvinnelag hadde stand hvor vi solgte mye 

forskjellig fra hagen, skogen, diverse «lopper», bøker og lodd til julelotteriet. I tillegg hadde 

vi med  vervemateriell og brosjyrer som vi delte ut. 

21.09.16. Onsdag på Festningen. HBK og BBK var ansvarlig for tema: Med hjerte for bygda 

og omtanke for verden v/ Gerd Louise Molvig, NBK. 

25.09.16. Høsttakkefest i Brandval kirke med markering av at kirkestua er 100 år. BBK 

serverte kaffe, kaker og snitter i kirkestua etter gudstjenesten. 

 

 



Vi har videreført babysokk-prosjektet, men det har blitt litt færre «strikkersker» etter hvert. 

Helsesøstrene tar seg av utdelingen til nyfødte i Kongsvingerdistriktet..   

 

 

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

Før jul 2015 var det forestillingen Pinokkio og i vår hadde de forestillingene Bukkene Bruse i 

badeland og En midtsommernattsdrøm med Are Kalvø. Rønnaug har et godt samarbeid med 

Toni Sjøenden på Kulturkontoret, og skaffer billetter til alle som vil ha.  

 

 

 

 

REPRESENTASJONER: 

 

07.11.15. Berit Dalsjø og Kari Bråten deltok på Ledermøte på Elverum. 

20.01.16. Regionmøte hos Hof Østre bygdekvinnelag på stabburet til Odd Martin Strand. Fra 

BBK møtte Rønnaug Børresen, Arnhild Amundsen, Berit Dalsjø og Guri Gj. Røhnebæk.  

11.-12.03.16. Årsmøte i HBK på Tingvang i Ringsaker. Guri Gj. Røhnebæk og Rønnaug 

Børresen representerte Brandval bygdekvinnelag. 

24.05.16. Generalforsamlingen for Brandvalheimen. Margith Foseid og Anne Marie 

Halvorsen møtte for BBK.  

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

2015/2016. 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 

 


