
 

                              
 

Årsmelding for Stord Bygdekvinnelag 2020/2021 

 

Styret har siden årsmøtet 27.10.2020 vært sammensatt slik: 

Leder:    Marit-Anne Heimvik 

Nestleder:   Hilde Domben 

Kasserer:   Mariann Veivåg Helseth 

Sekretær:   Berit Bergsvåg 

Studieleder:   Peggy Husevik Bærøy 

1.vara og nettsideansv: Guro Kristi Holmberg 

2.vara:    Kjersti Søvde 

3.vara    Aud Brit Eide 

 

Revisorer:   Esther A Bjelland 

    Alfhild Førland 

 

Valgnemnd:   Alfhild Førland 

    Astrid Larsen 

Varamedlem:   Bente Stien Nysæter 

 

Antall styremøter: 5 

Antall saker: 26 

Antall arrangementer: 12 

Antall medlemmer: 25 

 

 

 



Aktiviteter i Stord Bygdekvinnelag 2020/2021. 

6.11.2020: Jubileumsfest Stord Hotell. Vi feira laget sitt 90 års jubileum på Stord Hotel med 3 

retters middag, kaffe og kaker. På grunn av koronarestriksjoner kunne vi ikke være mer enn 20 stk. 

Vi var 14 stk som fikk en hyggelig kveld sammen. Det var flotte taler der vi fikk høre historien til 

Bygdekvinnelaget, og billedkavalkade fra tidligere arrangementer. 

09.03.2021: Vi hadde planlagt en vaffeldag i Hustrudalen. Astrid og Marit-Anne møttes i 

Gapahuken og øvde seg på vaffelsteking på bålpanne. Forbipasserende fikk prøvesmake og de var 

fornøyde. Vaffeldagen måtte vi dessverre avlyse på grunn av været. 

10.4. 2021: Distriktsårsmøtet i Hordaland Bygdekvinnelag.  Guro Kristi, Hilde og Marit- Anne deltok 

via Zoom hos Guro Kristi. Det var totalt 48 deltakere. Sissel som er leder i valgnemnda, var og med 

på møtet. Guro Kristi måtte delta innimellom lamminga. Det ble også tid til lunsj og kake.  

20.4.2021: Tur til Hustrudalen i regnvær. Vi var 10 stk som hadde en fin tur med mye regn og vind 

til Gapahuken i Hustrudalen. Vi tok med egen mat og drikke.  Vi hadde det fint og tørt i den flotte 

Gapahuken. Astrid Larsen lærte oss noen gode grunnregler når vi skal fotografere ute i naturen. 

Det var en trivelig kveld med kveldsmat og drøs. 

5.5.2021: Dugnad Knutsaåsen Omsorgssenter. 5 flinke damer stilte på dugnad på Knutsaåsen 

omsorgssenter. De gjorde klar en skråning for påfylling av jord, og senere beplanting. Etterpå var 

det kaffepause med mye lått og løye. Godt jobba. 

11.5.2021: Tur til Rex Garden i Sveio. Vi var 8 damer som reiste til Rex Garden for å se på de flotte 

rododendronene i blomst. Det var noen som var i blomst, men ikke alle. Men været var nydelig, og 

veldig fint å gå rundt i området der. Vi hadde med mat og kaffe, og det ble en fin kveldstur. 

26.5.2021: Blomstermøte på Førland gård. I år ble det heldigvis blomstermøtet igjen.  Det var 12 

stk som kom.  Alle hadde med seg blomster eller nyttevekster. Hjemmeavlede, eller kjøpte, til 

gevinster. Det ble servert nydelig Kjærlighetssuppe basert på løpstikke. En flott kveld sammen i 

sommersola. 

25.8.2021: Hyggestund på Knutsaåsen Omsorgssenter. 4 damer stilte opp og stekte lapper og 

serverte kaffe til beboerne på Knutsaåsen. Det smakte godt og alle koste seg. 

14.9.2021: Tur til Hauglandskverna. Vi var 7 damer som møttes og gikk til Hauglandskverna denne 

tirsdagskvelden. Vi hadde fyr på bålpanna, medbrakt niste og kaffe. Peggy hadde funnet mye stoff 

om kverna, og hadde et interessant foredrag om det. Loddsalg ble det og, med mange flotte 

gevinster. Litt kaldt, men en flott kveld. 

23.9.2021: Kurs i å ta vare på høstens grønnsaker. Det var 9 damer som stilte til kurs på Leirvik 

skule. Marit-Anne var kursleder. Der kokte vi surkål og rødkål. Sylta tomat, agurk og rødløk. Alle 

fikk med seg noe hjem. Kvelden ble avslutta med karbonader med surkål.   

25.9.2021: Folk i sentrum på Leirvik. Bygdekvinnelaget stilte opp med salg av lappekaker, kaffe og 

saft. Litt medlemsverving ble det og med utdeling av brosjyrer og informasjon om 

Bygdekvinnelaget.  

02.10.2021: 4H på Førland Gård. Dagskurs i tradisjonsmat. Der bidro Bygdekvinnelaget med å lære 

ungdommene å bake lappekaker og Nordlandskaker. Det ble og bakt brød, og de lagde syltetøy og 

saft.  Til slutt ble bordet fint dekka, og alt ble smakt på og godkjent. 

 



På tross av korona, mange fine aktiviteter. I tillegg til alt dette er noen damer fra 

Bygdekvinnelaget med på å hjelpe til med middagsservering i Leirvikstova til de eldre.  

 

Mottatt støtte: kr. 20.000, - Sparebanken Vest, koronastøtte. 

 

Styret i Stord Bygdekvinnelag. 


