
Brandval bygdekvinne     

                      Brandval bygdekvinnelag 

95 år 
 

Om lagets virksomhet 2016-2020 

 

 

I denne perioden har vi hatt lederbytte. Rønnaug Børresen gikk av og Guri 

Gjølstad Røhnebæk tok på seg vervet i 2016. Aktiviteten i laget har vært stor 

med møter, turer og kurs. Styret har satt opp årsplan, og grendene har hatt 

ansvar for gjennomføring av møtene.  

I ei lita bygd som Brandval er det viktig at lagene kan samarbeide. November-

møtet har vært avsatt til samarbeidsmøte med Brandval Sanitet. Andre 

fellesarrangement vi har vært med i er: Tundagen på Brandval bygdetun, 

Fotballcup i regi av Brandval Idrettslag og Åpen gård på Klokketunet.  



På samarbeidsmøtene med Brandval sanitet har tema vært: Aktivitetskafeen 

ved Roverudhjemmet v/Rigmor Noer og Bente Lill Børrud, 

Skjønnhetshysteriet v/Hilde Svennevig Offord, Flatbrød og grønnsaksuppe, 

Strikk med norsk ull v/Ingun G. Klepp og Kvinnehelse – lytt til hjertet ditt 

v/Pernille Næss.  

I forbindelse med fotballcupen leverer vi 60 liter havrevaffelrøre og vi hjelper 

til med å skjære/pakke frukt og smøre baguetter. På tundagen selger vi 

rømmegrøt og har en utstilling. Tema for utstillingene har vært: Hodeplagg, 

Konfirmasjon, Sau og 60-70-80-tallet. Bygdekvinnelaget har solgt havrevafler, 

neslesuppe og sveler på Åpen gård.  

I tillegg til de vanlige møtene våre innførte vi fra og med 2016 en uformell 

sammenkomst i august; «seinsommer-kos». Den går på omgang mellom 

grendene, og de bestemmer sted. Det startet med ettermiddags-kos på 

brygga på Unum, hos Åse Jahr. Deretter aftenstund i Vestroa, med 

hagevandring hos Bente Fjeld Moen. I 2018 var det seinsommer-kos hos 

Solvår Østvold: hun lærte bort kunsten å lage motti og flesk, og Ineta Burema 

lærte noen å lage kranser. Da vi møttes i/ved sommerfjøset på Trøhaugen, 

viste Elisabeth hvordan vi kan lage en enkel pasta-/kyllingrett i panne over 

bål.     

På møtene våre har vi hatt besøk av Linda Christensen som holdt foredrag 

om Verdens Speiderjamboree 2015 i Japan. Stein Briskerud holdt foredrag 

om Finnskogen Turistforening. Marianne Aspebakken snakket om Demens. 

Mette Øverby ga oss innblikk i hvordan vi kan bruke Ville vekster 

(nyttevekster). Inge Storberg fortalte om Brandval idrettslags historie. Dagrun 

Nordli berettet en spennende historie om Anne Evenstad, tjenestejenta som 

ble bondekone på Evenstad. Lene Aarnes snakket om SOS-barnebyer. BBK har 

et fadderbarn via SOS-barnebyer: Carmen Mariella Medina Sosa, 9 år,  fra 

Paraguay, Bolivia. 

Britta Hanssen hadde skrevet en fortelling i diktform i forbindelse med 100 

års jubileet for kvinners stemmerett. Hun m.fl. kom på et møte med 

kavalkade gjennom 100 år hvor de viste klær og spilte musikk fra hvert tiår.  

Andre tema på møtene våre har vært: Sosiale medier v/Anne Breen.  

Demonstrasjon av komposteringsmetoden Bokashi v/Berit Sternberg.            



Tema Beredskap er tatt opp. Vi har besøkt Gardsmuseet på Sjurstuen hos 

Berit og Jan Hokaasen, og vi har hatt Hyggekveld for eldre ved 

Roverudhjemmet og Hov bofellesskap. Plante-/staudeauksjon er en årlig 

seanse. To møter har vi avholdt på Holt HDO. Der bor vårt eldste medlem, 

Kari Jahr, 99 år. På det første møtet fikk de som ønsket det en innføring i 

kontstrikking. 

Vi har vært på bedriftsbesøk hos Brandvold gartneri, KUSK, Grautstua og 

Drengen gårdsysteri. 

Sommermøter har vi hatt i Finnskogstua, hvor Ingrid Torgersrud fortalte om 

driften av stedet og dets opprinnelse. Vi har hatt quiz ved Lavvoen ved Lysen,  

og vært i «Lysthuset» hos Grete Morønning. 

Turene i nærmiljøet (bygda i bevegelse) har gått til Bjørnstadblikk, 

Jonsokknappen, Bogeråsen/Retrettvegen, Rafjellet, Nesberget og til Brannbu 

ved Rytjernet og Galtebu. 

Sommerturene har vært overnattingstur på Finnskogtoppen. Tur med 

Elvekongen. Besøk på Maihaugen. Busstur til Sahlstrømsgården og Rotneros 

herrgård og park. 

NBKs råvaretema har vært Ville vekster og Bygg. Tradisjonsmat er i fokus. Vi 

søkte og fikk støtte til å holde kurs i tradisjonsmat for medlemmene og 

andre. Vi har derfor hatt mat som tema på flere møter/kurs de siste to-tre 

årene. Flatbrødkurs v/Rigmor Hauger har vi hatt både internt og for andre. 

Anne Marie Smestad lærte oss å lage/stappe julepølser. Penny Bergersen 

lærte oss å lage vårruller. På noen av medlemsmøtene har medlemmene lært 

flere andre matretter av hverandre, samt hvordan lage gode småkaker til jul.  

Vi har deltatt på NBKs råvareaksjoner. I forbindelse med det delte vi ut 

grønnsaksposer utenfor Rema, Kurusand, da temaet var Ville vekster. 

Prøveposer med bygg ble delt ut ved COOP Extra på Langeland, da temaet var 

Bygg. 

BBK og HBK arrangerte Onsdag på Festningen med tema «Med hjerte for 

bygda og omtanke for verden» v/Gerd Louise Molvig, NBK  



Sporty medlemmer av Bygdekvinnelaget stilte som mannekenger ved 

Damenes aften på Norsenteret. De viste klær og utstyr fra butikken. 

BBK har hatt bøssebærere ved Joker, Brandval og Kiwi, Roverud i forbindelse 

med Krafttak mot kreft. Bygdekvinnelagets medlemmer har også deltatt som 

bøssebærere i TV-aksjonen.  

Julelotteriet er den største inntektskilden laget har. Her gjør medlemmene en 

stor innsats med loddsalg. Det er lagt ned mange timer med strikking av 

lapper til lappeteppene som har blitt loddet ut. Strikkekveldene var koselige 

og sosiale. 

BBK følger med i tiden. Nå har vi eget vippsnummer som kan brukes ved 

betaling. 

Medlemstallet har ligget på 50-55 i denne perioden. 

Vi har deltatt på regionmøter, HBKs årsmøter, ledermøter, 

inspirasjonsseminar og NBKs årsmøte i Lyngdal.                                                                                                                                

 


