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STYRET OG ANDRE TILLITSVALGTE 

I BUSKERUD BYGDEKVINNELAG 2019: 

 
Forran: Sølvi f.v. 1.rad: Aud, Eva, Marit og Tonje, 2.r: Frøydis,  
 

  Representerer 

Leder Sølvi Jødal  
Nestleder Frøydis Løkensgard Sone E, F 
Sekretær Marit Stevning Sone B 
Styremedlem Eva Daler Sone D 
Styremedlem Tonje Myre Sone A 
Styremelem Aud Teigen Gjerde Sone C 
Tonje er kontaktperson til Buskerud Bygdeungdomslag.  Eva er kontaktperson til 
Buskerud Bondelag, Frøydis er bunadansvarlig, Aud er IT ansvarlig. 

 
Varamedlemmer: 

1. Ingebjørg Kongsjorden Sone B 

2. Ranveig Solumshengslet Sone C 
3. Mette Rustand Sone F 

Revisorer: 
Ragnhild E. Aasand Sone C 

Hanne Strøm Sone F 

 Valgnemnd: 
Anne Grete Hagen Sone E 
Trine Slotfeldt Sone B 
Eli Kristin Støle Wittusen (Vara) Sone F 
Åse Bjøråsen, (Vara) Sone B 

 

Æresmedlem: Sigrid Hals 
Valgt møteleder for 2020: Hanne Strøm, sone F med Hjørdis Grønhovd, sone C som vara. 
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Kjære fylkesårsmøtedeltagere, gode bygdekvinner 
 
Bygdekvinnelagene utgjør en viktig og god kraft i arbeidet med levende bygder. Gjennom 
tradisjonelle aktiviteter knyttet til bevaring av mattradisjoner og matgleder sørger 
bygdekvinnelagene for at nye generasjoner kan få ta del i norsk matkultur som er en viktig 
del av vår kulturarv.  Derfor utgjør bygdekvinnelagene faktisk en viktig læringsarena og 
solide kompetansemiljøer i kommunene, også fordi aktiviteter også innebærer å se på nye 
og gamle mattradisjoner i sammenheng. Dette ser vi komme til uttrykk enkelte steder 
gjennom viktige samarbeidstiltak med skoler. Samtidig ser jeg med glede at 
bygdekvinnelagene også tar opp dagsaktuelle spørsmål og utfordringer knyttet både til miljø 
og bærekraft. 
 Bygdekvinnelagene representerer et viktig kvinnenettverk som skaper gode møteplasser. 
Kvinnesolidaritet har alltid sittet godt i ryggmargen for bygdekvinnene. Dette innebærer 
også en inkludering av minoritetskvinner og innflyttere, noe som er viktig for å skape de 
gode lokalsamfunnene. Alt dette bekrefter at bygdekvinnelagene er en viktig og nødvendig 
samfunnsaktør i dag, og for 
årene som kommer. Som 
ordfører i Kongsberg er jeg svært 
fornøyd med at vi har 
livskraftige og aktive 
bygdekvinnelag i Kongsberg og i 
Buskerud som virkelig bidrar.  
 
Lykke til med årsmøtet på 
Lampeland 13.- 14. mars 2020. 
 
Kari Anne Sand 
Ordfører i Kongsberg kommune 
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Som ordfører i Øvre Eiker er det hyggelig å kunne ønske Buskerud 
Bygdekvinnelags årsmøte velkommen til oss. Vi har i vår 
kommune lange jordbrukstradisjoner rundt en bondekultur som er svært gammel. 
Drammenselva og ei rik jord og skogbruksbygd har preget oss til alle tider. I senere år da 
organisasjonene trådte frem blei fra starten bondekvinnelaget en 
naturlig del av dette. Organisasjonen har i alle år vært tro mot sin kultur og sitt utspring på 
bygdene og i landbruksnæringen. Med stolthet har tradisjonene vært holdt i hevd gjennom 
skiftende tider. Arbeidet har vært preget av høy aktivitet med respekt for Norsk kulturarv og 
felles verdier. 
Navneskiftet til Bygdekvinnelag mener jeg var en god og framtidsrettet beslutning! Det har 
gjort at flere kvinner med sterke bånd til bygdemiljøet, der de bor, føler seg hjemme i 
organisasjonen. Det tradisjonelle bondeyrket er betydelig endret de siste årene, og heltids 
kvinner i bondeyrket er betydelig redusert. Derfor er en organisasjon som satser bredere, en 
riktig veg å gå. 
Arbeidet med å sikre Norsk matkultur på norske ressurser er først og fremst knyttet til 
Bygdekvinnelaget. Grepet om dette er festet på Nasjonalt plan og blir lagt merke til i hele 
det norske samfunnet. Fokuset på kortreist og sunn mat vil sannsynligvis bare øke i årene 
framover. Dette sammen med mange andre oppgaver som Bygdekvinnelaget engasjerer seg 
i vil sikre at organisasjonen vil ha sin rettmessige plass inn i morgendagen. 
Jeg vil ønske årsmøte 
og dere alle lykke til 
med arbeidet i årene 
som kommer. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Knut Kvale 
Ordfører 
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Kjære bygdekvinner! 
Takk for invitasjonen! Jeg skulle gjerne vært sammen med dere i kveld, men i  
stedet må jeg dessverre sende denne hilsenen til Buskerud bygdekvinnelags  
årsmøte på Lampeland. 
Jeg ble glad og litt overrasket da jeg mottok invitasjonen. «Kan du holde et kort innlegg på  
ca. ti minutter der du forteller om Drammen», var utfordringen.  
Bygdekvinnelaget er jo kjent for å være en god og positiv pådriver for levende bygder, for 
det gode og meningsfulle liv på bygda, for bygde- og mattradisjoner, for likestilling og 
kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Hva kan Drammen bidra med her – den største 
byen på Østlandet utenfor Oslo, en urban regionhovedstad? 
Nye Drammen kommune er mye mer enn Drammen sentrum, og trolig har bygdekvinnenes 
skarpe blikk sett det vi i Drammen er svært stolte av: I den nye kommunen er Svelvik og 
Berger, Skoger og Steinberg, Krokstadelva og Konnerud like viktige som Bragernes sentrum. 
Alle lokalsamfunn skal ta vare på egen identitet og sjel, utvikles og utfylle hverandre – ikke 
kopiere hverandre eller innordne seg hverandre.  
Den sterke sentraliseringen de siste tiårene har bidratt til en konflikt mellom by og land, 
mellom byer og distrikter. I Drammen mener vi det er feil fokus. Vi ønsker heller å vektlegge 
hvordan by og land kan utfylle hverandre, spille hverandre gode og på den måten styrke 
hverandres kvaliteter. Systematisk stedsutvikling i hele kommunen skal over tid gi resultater 
i form av økt tilhørighet, bedre livskvalitet og folkehelse. 
Vi har rike landbrukstradisjoner i Drammen kommune. Visste dere at Norges Bondelag bare 
har ett lokallag i en by? Skoger Bondelag i Drammen ble til og med kåret til årets lokallag i 
Norges Bondelag for få år siden. Dere vet selvsagt at Svelvik har vokst til å bli en av landets 
fremste kommuner innen frukt og bær, men visste dere at det er 25.000 frukttrær i Svelvik, 
flere enn i Lier kommune? 
Dette er kvaliteter vi er stolte 
 av og som skal utvikles.  
Derfor hilser jeg dere med et gammelt slagord som gjerne  
kan trekkes fram fra glemselen igjen: «By og land, hand i hand.» 
Lykke til med årsmøtet, og det viktige arbeidet dere gjør! 
Monica Myrvold Berg 
Ordfører i Drammen 
 
  

DRAMMEN 
KOMMUNE 
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Buskerud bygdeungdomslag ønsker 
lykke til med årsmøtet og sender en 
hilsen med et par bilder fra sitt eget 
årsmøte som fant sted i Eggedal i 
februar. 

 

 
 

 
 
 

Vi gratulerer alle lag som har hatt jubileum 
i 2019. 

Votndalen, Dagali og Bingen BK 70 år 
Ål, Nes, og Norderhov BK 80 år 

Nordre Modum, Bakke, Nedre Eiker og Røyken BK 90 år 
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Styret i Buskerud bygdekvinnelag 2019 

Fra venstre: Aud Teigen Gjerde, Sølvi Jødal, Frøydis Løkensgard, Tonje Myhre, Eva Daler og Marit Stevning 
 

Styrets årsberetning for 2019.  
 
Årsmøtet ble avholdt på Klækken Hotel 29.- 30. mars 2019. Sone D 
Hole, Norderhov, Ytre Ådal, Sognedalen og Tyristrand var arrangør.  
Årsmøtet forløp greit.  Styret fikk tre nye medlemmer. Eva Daler fra 
valgkomiteen kom inn i styret. Hun hadde et år igjen i valgkomiteen. 
Valgkomiteen valgte en erstatter etter Eva Daler. Aud Teigen Gjerde 
og Tonje Myre ble også valgt inn i det nye styret.  
Buskerud Bygdekvinnelag har nå 36 lokallag. Medlemstall for 2019 
var 831 betalende medlemmer. Vi ser en liten nedgang på 8 
medlemmer fra forrige år, selv om en økning hadde vært bra.  
Hvert lokallag ivaretar sine plikter overfor organisasjonen ut fra de 
forutsetninger som passer for sitt lag.  
På vårparten i fjor tok Søndre Modum BK kontakt med fylkesstyret 
for nedleggelse av lokallaget. Ekstraordinært årsmøte var satt opp. 
Heldigvis hadde laget også forslag om å velge en styregruppe til å ta 
hånd om videre drift. Dette ble vedtatt, og lokallaget fortsetter. Både 
NBK og Fylkesstyret deltok på årsmøtet. 
Styret har hatt 5 styremøter samt et styreseminar over 2 dager som 
fant sted hos Sølvi Jødal.  
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Antall saker som har blitt styrebehandlet er mellom 60 og 70. 
Styremøter har gått på omgang hos hver enkelt av oss i styret. Et 
stort antall saker og uløste spørsmål har foregått pr. Epost, og mange 
kroner er spart på elektronisk korrespondansen mellom oss.  
Referat fra styremøter har blitt sendt til alle lokallagsledere og i 
tillegg lagt inn på hjemmesiden til Fylkesstyret hos NBK.  
Styret har deltatt på følgende arrangementer i 2019-20 
26.-27. april 2019. Sølvi Jødal deltok på NBK sin Fylkesledersamling i 
Oslo. 
4. mai 2019.  Sone D arrangerte «Vårslepp» på Felleskjøpet i 
Hønefoss. Inntekt av brødsalg gikk til Fontenehuset i Hønefoss. Sølvi 
Jødal deltok, samt medlemmer fra de andre lokallag i sonen.  
12. juni 2019. Eva Daler og Aud Teigen Gjerde stilte opp på 
ekstraordinært årsmøte i Søndre Modum BK. 
14. juni 2019. Norderhov Bygdekvinnelag feiret 80 år. Frøydis 
Løkensgard deltok. 
3. september 2019. Sonemøte i Sone F. Sølvi Jødal og Frøydis 
Løkensgard deltok.  
23. september. Frøydis Løkensgard hadde Bunadsmøte med Alette 
Lund og Else Marie Thorud.  
25. september 2019. Sonemøte i Sone E. Frøydis Løkensgard deltok.  
25.september 2019. Sonemøte i Sone A. Tonje Myre deltok. 
5.oktober 2019. Hele styret arrangerte Inspirasjonsdag på Tyrifjord 
Hotell. 
20. oktober 2019.  TV-aksjonen 2019. Sølvi Jødal har vært i aktiv 
kontakt med Buskeruds koordinator Ingvild Buhaug og aksjonen. 
23. oktober 2019. Sonemøte i Sone B. Sølvi Jødal og Marit Stevning 
deltok.  
8.- 10. november 2019. Sølvi Jødal deltok på Seminar i Trondhjem i 
regi av NBK. Hun hadde et kort møte om mulig samarbeid med ledere 
i Akershus og Østfold fylkeslag. (Viken fylke) 
13. november 2019. Sonemøte i Sone C. Sølvi Jødal og Aud Teigen 
Gjerde deltok.  
15.- 16. november 2019. Aud Teigen Gjerde deltok på Ledermøte i 
Buskerud Bondelag.  
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17. november 2019. Røyken BK feiret 90 år. Sølvi Jødal og Frøydis 
Løkensgard deltok.  
21. november 2019. Frøydis Løkensgard og Tonje Myre hadde møte 
på Drammen Husflid om bunaden.   
08. februar 2020. Årsmøte i Buskerud Bygdeungdomslag. Sølvi Jødal 
deltok.  
20. februar 2020. Sonemøte i Sone D. Sølvi Jødal og Eva Daler deltok.  
Styret fikk inn tre søknader til årets lokallag. Uvdal, Votndalen og 
Sognedalen. Etter vurdering i styret falt valget på Uvdal, og styrets 
forslag ble sendt til NBK. Som kjent ble det Heddal Bygdekvinnelag 
som vant og fikk tildelt kr. 20.000,-. 
Delegater fra fylkesstyret deltok på landsmøtet i Harstad i 2018. 
Helga Wetterhus, Marit Stevning og Inger Margrethe Medhus.  
Utenom styremedlemmer deltok Åse Søyland, Mette Rustand og 
Gudrun Tonstad Lund. 
Etter forrige årsmøte har styret sendt to resolusjoner til NBK. 
Oppskyting av nyttårsraketter, og ønske om at   fylkesårsmøter 
holdes annet hvert år, til fordel for seminar for medlemmer det år 
det ikke avholdes årsmøte. 
Økonomien i laget vårt er svakere enn forrige år. Styret tenker 
besparelser, og i år blir årsmelding sendt ut elektronisk til alle 
lokallagene. Dette gjør sitt til at vi sparer penger til trykking og 
distribusjon. Du vil også finne årsmeldingen på hjemmesiden til 
Buskerud Bygdekvinnelag.    
Vandreloddboken som hvert år legges frem på årsmøtet, bidrar uten 
tvil til å bedre økonomien vår. 
Arbeidsplanen som ble vedtatt på forrige årsmøte mener vi også er 
ivaretatt. 
Styret takker alle medlemmer for det frivillige arbeid som dere har 
bidratt med gjennom et helt år. Dere opprettholder Levende Bygder. 
Fylkesstyret arbeider godt sammen. Vi fordeler oppgaver og ivaretar 
de oppgaver som forventes av oss.  
For styret i Buskerud Bygdekvinnelag 
Fylkesleder Sølvi Jødal 
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INNTEKTER: Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Refusjon egenandel seminar/kurs 0,00
Loddsalg i forbindelse med årsmøtet 20 720,00 1) 14 000,00 23 910,00
Inntekt bunader 5 850,00 5 300,00 5 350,00
Inntekter årsmeldingen 3 000,00 10 000,00 27 950,00
Andre avg.frie inntekter 1 000,00 0,02
Refusjon kontingent 83 100,00 84 000,00 84 000,00
Tilskudd/refusjon NBK 2 430,00
Momskompensasjon 6 396,00 4 200,00 6 805,00
Sum inntekter 119 066,00 118 500,00 150 445,02

HONORAR/MØTEGODTGJØRELSE:
Møtegodtgjørelse 25 500,00 21 500,00 21 500,00
Fast honorar styreleder 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Fast honorar sekretær 5 000,00 5 000,00 3 000,00
Fast honorar hjemmesideansvarlig 5 000,00 5 000,00 3 000,00
Fast honorar regnskap 7 000,00 7 000,00 7 000,00
Fast honorar styremedlemmer 3 000,00 3 000,00
Sum honorar/møtegodtgjørelse 60 500,00 56 500,00 49 500,00

DRIFTSKOSTNADER:
Annen kontorkostnad/porto 7 171,30 3 900,00 3 814,50
Bilgodtgj./pass.tillegg/ref.reiseutg. 20 726,70 20 000,00 18 824,40
Møtekostnader 25 326,00 2) 1 960,00 1 965,00
Årsmøte i Buskerud Bygdekvinnelag 34 391,00 41 340,00 41 341,00
Årsmøte i Norges Bygdekvinnelag 17 772,50
Kontingent 650,00 650,00 650,00
Gaver 3 893,25 3) 3 500,00 12 748,50
Bank-/kortgebyr 1 231,41 1 500,00 1 502,50
Sum driftskostnader 93 389,66 72 850,00 98 618,40

DRIFTSRESULTAT: -34 823,66 -10 850,00 2 326,62

RENTER:
Renteinntekter 1 665,00 1 000,00 983,00
Sum finans 1 665,00 1 000,00 983,00

RESULTAT -33 158,66 -9 850,00 3 309,62

1) Loddsalg årsmøte 2019: kr 12250, Loddsalg årsmøte 2020: 8470
2) Inspirasjonsseminaret: foredrag kr 1875, seminaret kr 21295
3) Gaver jubilerende lag, jubilanter

Buskerud bygdekvinnelag
Resultatregnskap pr. 31. desember 2019
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EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD:
Brukskonto 31.12.2019 54 438,75 Annen egenkapital 444 955,69
Ringerikskonto 31.12.2019 188 396,00 Leverandørgjeld 378,20
Rim og Regle-konto 31.12.2019 169 340,48 Forskuddstrekk

Resultat (underskudd) -33 158,66
Sum eiendeler: 412 175,23 Sum egenkapital og gjeld: 412 175,23

Ragnhild Aasand (sign.) Hanne Strøm (sign.)
Eggedal Bygdekvinnelag Røyken Bygdekvinnelag

Revidert:

Buskerud bygdekvinnelag
Balanse pr. 31. desember 2019

Hønefoss, 13. februar 2020

Åse Skagnæs (sign.)
Kasserer



 

 11 

 
 

 
 

 

 

Våre verdier      Kvalitet           Service           Samarbeid          Ærlighet 

 

 

Hokksund Betong AS  
Besøksadresse:  
Solbergveien, 3302 Hokksund  
Post-/fakturaadresse: 
Skotselvveien 130, 3302 Hokksund 
 

Åpent: Mandag - fredag 07 - 16 

T: 32 25 09 00 
E: post@hokksundbetong.no 

Følg oss på Facebook 
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Sandsvær Bygdekvinnelag 
 
 
Efteløt Bondekvinnelag ble stiftet i 1931. I 2018 ble navnet byttet til Sandsvær 
Bygdekvinnelag. 
Vi er det eneste Bygdekvinnelaget i Kongsberg Kommune da alle Bygdekvinnelag rundt oss er 
lagt ned. Så vi ønsker og få med oss medlemmer fra bygdene rundt oss. 
Vi er ett aktivt lag, og ved utgangen av 2019 var det 43 medlemmer i forskjellige aldere. På 
møter og arrangementer er vi ofte 20 stk. Det er damer i godt voksen alder, og vi håper og 
få de yngre mer med oss.  
Vi arrangerer bygdevandringer vår og høst, og da inviterer vi med historielaget i bygda. De 
blir med oss og deler sin kunnskap. 
Vi samarbeider også med Sandsvær Bygdeungdomslag. På Landsstevnet til Norges 
Bygdeungdomslag 2019 som var i Hof stilte vi med 4 damer en dag, disse var med som 
dommere på Spekemat tevling. I november var vi med Sandsvær Bygdeungdomslag på ett 
kveldskurs hvor de bakte tjukklefser og vi instruerte. I april skal vi være med og drifte en 
kafe i forbindelse med bygdeungdomslaget sitt bilrebusløp. 
Hvert år i mai deltar vi på Labromuseet sitt arrangement, Labrodagen. Der selger vi 
nystekte sveler, saft og kaffe. Det er vår dugnad for å skaffe penger til laget vårt. Der 
steker vi også flatbrød på vedfyrt takke og deler ut smaksprøver. 
Vi har de 2 siste årene hatt stand på Efteløt Musikk korps sin Sandsværdag. Første året 
bakte vi tjukklefser og delte ut smaksprøver. Denne høsten var temaet «Bruk norsk bygg». 
Da delte vi ut smaksprøver på saftsuppe med byggryn, noe som var veldig populært. 
Temaene på møtene våre er varierte. I januar fikk vi besøk av demenskoordinator i 
Kongsberg kommune, temaet var et «demensvennlig samfunn». Vi fikk da ett bevis på at vi er 
en demensvennlig forening. Førstehjelp har også stått på agendaen. 
Håndarbeid og strikking er alltid populært. Laget stiller hvert år med strikkehjelp i 4.klasse 
på Efteløt skole. Det er da flere damer som hjelper til sammen med læreren i Kunst og 
Håndverk 1 gang i uka i 4 uker. 
Sommerturene våre har blitt ett fast innslag og de siste årene har det blitt en dagstur til 
Oslo. I 2019 var vi rundt på flere av øyene rett ut i 
skjærgården i Oslofjorden. 
Matlaging og tradisjonsmat er noe vi vil fortsette 
med, i form av ulike kurs og aktiviteter. På møte 
vårt i mars blir temaet tradisjonsmat i forbindelse 
med påske fra flere nasjonaliteter. 
Tur til Hageland Rønneberg gartneri i Hvittingfoss 
er fast på mai møte. Alltid like hyggelig og flott 
med alle blomstene i drivhusene der ute. 
Seterturer i juni er for hele familien, og på 
julemøte vårt i slutten av november inviterer vi 
med oss vår bedre halvdel til god mat og 
underholdning. 
  

På bilde av styret i Sandsvær bygdekvinnelag 
2020 Fra venstre formann Solveig Pedersen 
Aas, nestformann Astrid Røraas, kasserer 
Anne Lise Gunnes, studieleder Laila Ødegården 
og lengst til høyre sekretær Anne Lise 
Hannevold. 
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Haug bygdekvinnelag 
 
Haug bygdekvinnelag ble stiftet 6.mai 1930 og vi fyller 90 år i år. Vi er det 
eldste bygdekvinnelaget i Øvre Eiker. Vi har i dag 31 medlemmer, og på møtene 
er vi mellom 15 og 20 damer. Av lagets aktiviteter har vi noen årlige tradisjoner. 
Vi har møljelag i november, juletrefest på Menighetssenteret og møte på 
biblioteket i Hokksund med bokanmeldelser og foredrag i januar, norsk og 
internasjonal mat på Røren skole i februar og avleggerauksjon i april. Laget har 
deltatt i prosjektet KvinnerUT, som var veldig vellykket. I dette prosjektet 
hadde vi fire arrangementer. Det var maisplukking og grilling av mais samt 
matretter fra Midtøsten, juletrefest på Menighetssenteret, tur til Pumpehuset 
i Skotselv og norske og syriske matretter som avslutning. Vi deltar på den årlige 
Eiker Matfestival på Fossesholm på Bygdekvinna kafé. I tillegg har vi hatt 
studering med brygging av øl, laget spennende retter med sopp, gått 
Vikersundbakken og hatt møte på «Vingen» på toppen av bakken. Vi arrangerte 
også foredraget med Thomas Horne som het «Kunsten å ikke kaste mat». Dette 
arrangerte vi sammen med Nedre Eiker, Varlo og Vestfossen bygdekvinnelag i 
mars 2019. 
 
 
 
  



 

 15 

 
 
 
 

Bygdekvinnelagets etiske kjøreregler 
• Vi skal respektere hverandre 
• Vi skal være åpne og ærlige 
• Vi skal vise engasjement 
• Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger 
• Vi skal skape trivsel, stolthet og glede 

 
  

 

NÅR KUA BESTEMMER  
BLIR OSTEN I VERDENSKLASSE

GLADE KUER GIR PRISVINNENDE OST PÅ EIKER GÅRDSYSTERI

www.eikergardsysteri.no 

Når kuene selv får bestemme når de skal melkes, 
sove og gå ute, blir våre oster smakfulle! Vi har 
mange forskjellige oster å velge i! 

Vi har vunntet mange priser, blant annet i NM og 
World Cheese Awards. Ta turen opp til vår gårds- 
butikk oppunder skogkanten ved Holtefjell i 

Hokksund, midt i mellom Kongsberg og Drammen.  
I gårdsbutikken kan dere kikke ned på kuene som 
spiser og koser seg i fjøset. 

Eiker Gårdsysteri, Bermingrudveien 221, Hokksund.  
ÅPENT: Mandag til fredag hele året! Sjekk eksakte åpningstider 
på Facebook. Se etter våre oster i MENY-butikkene.
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Bingen bygdekvinnelag 
 
Vi er en gjeng med 15 humørfylte damer i vår beste alder. Bingen er ei lita 
skogsbygd med relativt små bruk, så folk må ut av bygda for å skaffe seg 

utkomme ved siden 
av gårdsdrifta. De 
fleste dyrker korn og i 
de senere årene har 
en del gått over ti å 
drive en del med sau. 
Bygda vår består 
faktisk av hele fire 
kommuner. Elva deler 
bygda i to. Nederst er 
det Øvre Eiker på den 
ene sida og Modum 
på den andre. Øverst 
er det litt Flesberg og 
litt Sigdal. I 20 år var 
laget vårt en del av 

Bakke bygdekvinnelag, men i februar 1949 ble vi et eget lag og feiret 70 års 
jubileum i mars 2019. 
Aktiviteten i laget vårt er nok ikke så kjempestor, men vi har medlemsmøte ca. 
en gang i måneden. Vi har også sammen med de andre bygdekvinnelagene på 
Eiker har vi egen kafe «Bygdekvinna» under Eiker Matfestival i september. Den 
er mektig populær og har gitt oss et tilskudd til lagskassa. Siden vi også er en 
del av Modum kommune, så deltar vi også på fellesmøter som arrangeres hver 
vår av lagene i Modum. 
Dette var litt om oss i 
Bingen bygdekvinnelag, Vi 
tar med et par foto, et fra 
vi laget julekranser og et 
fra siste møte før 
sommeren som vi gjerne 
har utendørs.   
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Nedre Buskerud bunaden 

 
Kvinnebunaden og sommerbunaden til nedre Buskerud, Buskeruds Bondekvinnelags første 
sak, 
 ble godkjent på årsmøtet 01.04. 1939.  
Husfliden i Drammen v / Kari Anne Krøs, forhandler med enerett fra Buskerud 
bygdekvinnelag bunadspakken. Der tar de mål av kunden, stoffet blir klippet og mønster 
påtegnet. Garnpakke følger med. Hun har oversikt over hvilke produsenter som er godkjent 
av oss til å brodere og montere bunaden.  
Herrebunaden ble konstruert og ferdigstilt 1/1- 2011. Den produseres av Gøjtøy AS v/ Gøril 
Johansen. De leverer ferdig bunad. Herrebunaden selges med kort, og lang bukse. Fargen er 
sort. Vesten er i grønn og gul blokade og i sort ullstoff. 
Bunadkomiteen for 2010 besto av:  
Ingeborg Wåla hun hjalp til med kontroll og godkjenning av bunadsprodusentene. Synnøve 
Ragnhildsrud, Else Marie Thorud, Hanne Karen Hals Mørk og Alette Lund. 
Kvinnebunad: Blitsgt. 3044 Drammen. Tlf. 32832665.                                   
Herrebunad: Nedre Storgt. 13. 3015 Drammen. Tlf. 32831744. Mob. 91326063 

Foto: Alette Enge Lund 

Foto: Jessica Harrex 
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Varlo bygdekvinnelag 
 
Varlo Bygdekvinnelag ble stiftet på Stenseth av Alma Saksum 1/2 -1950 med 27 medlemmer. 
Arbeidet for kvinnenes ved og vel sto i fokus. Det ble bl.a. drøftet ulykkes forsikring for 
bondekvinnene og et hjelpefond ble igangsatt på 50-60 tallet. 
Protokollen forteller at møtene ble høyt prioritert. 
Vi har fra første stund prøvd å følge med i tiden, og kvinnehelse har igjennom 70 år stått i 
fokus. Vi har trimmet på Grendehuset, deltatt i Grethe Waits løp og strevet med stavgang i 
Hoensmarka, Vi har sanket bær og spiselige ville vekster. 
Fremskritt for å lette vår hverdag har eksplodert. Fra den spede begynnelse, da vi delte på 
en støvsuger, til rengjøring uten såpe med mikrokluter. I dag har hver og en alt tenkelig 
utstyr. 

 
I dag er vi 33 medlemmer og holder ca. 8-9 medlemsmøter årlig. 
Vi har møtene stort sett hos hverandre. Vi har et tema på hvert møte med foredragsholder. 
F.eks. fotografering, historie, bygdas dialekter, Reko ringen etc. 
Mattradisjoner er i fokus og vi følger de anbefalinger NBK kommer med. Men siler så de 
passer vårt lag. 
Vi holder på tradisjonen med juletrefest for bygda, julemøter med mølje og tilbehør. 
Avlegger auksjon og sommer møte hører og med. 
Vi har turkomite som kommer med forslag. Vi får som regel til en teatertur, og vi har og vært 
på lengre turer. Vi har besøkt gårder, vårt på slottet og hatt fine dager i Bergen og Stryn. 
Dugnads viljen lever og Eiker lagene har en felles stor årlig dugnad på Eiker Matfestival. Det 
har sveiset lagene sammen. 
  
En liten hilsen fra Varlo Bygdekvinnelag 
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Sigrid Hals er Buskerud Bygdekvinnelags æresmedlem.   

 
Hun har i år 60 års jubileum 
som Bygdekvinne. Hun 
startet sin innsats i Drolsum 
Bondekvinnelag i 1960. 
Derfra gikk turen til Berg i 
Sandsvær i 1969 hvor hun 
var leder i laget i noen år. 
Etterhvert flyttet familien inn 
på gården i Vestfossen og 
hun meldte seg inn i 
Vestfossen Bygdekvinnelag . 
Hun ble med i Buskerud 
Bondekvinnelag som 
styremedlem i 2 år, før hun 
påtok seg leder vervet som 
hun hadde fra 1985 -1990. 
Sigrid ble valgt inn i Norges 
Bondekvinnelags styre fra 
1989.Hun ble representant 
for Oppland, Vestfold og 
Buskerud frem til 1997. 
Som leder i BBK jobbet hun 
for at begge brukere av 
gården kunne registreres i 
produksjonsregisteret. Det 
fikk de gjennomslag for i 
NBK i 1988. Jenter i 
skogbruket ble tatt opp i 

NBK etter påtrykk fra BBK. 
BBK med Sigrid i spissen jobbet og for å fremme kultur, personlig utvikling, yrkes 
veiledning og for å bedre arbeidsplasser. To saker ble tatt opp i NBK. 
BBK ivret etter å bedre mat kontrollen, som den gang var altfor dårlig. Europa hadde 
egne grenseverdier som var mye strengere enn i Norge. De fremmet og større forskning 
på giftstoffet Dioxin.  Økning av barnetrygden var et tilbakevendende tema. Likeledes 
ordningen som gir pensjonspoeng og trygdeytelser for omsorgsarbeid. 
Hun jobbet og for at odelsjentene skulle få kunnskap og trygghet til å ta et selvstendig 
valg. 
BBK tok og opp «Din helse ditt ansvar»  
Dette er noen av prioriteringene under Sigrids ledelse i BBK. 
 
I Norges Bondekvinnelag  fikk hun ansvar for miljøutvalget, og hun satt i Kvinnepolitisk 
utvalg. 
Mye av det hun jobbet for i Buskerud Bygdekvinnelag fikk etterhvert gjennomslag i 
Norges Bygdekvinnelag. 
Sigrid har vært pådriver for en gjennomgripende utvikling for oss kvinner i de 7 årene 
hun jobbet i Buskerud Bondekvinnelag. Og ikke minst 8 års innsats i Norges 
Bygdekvinnelag. 
En stor takk til deg, og gratulerer med 60 års jubileet. 
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Nedre Eiker 
Bygdekvinnelag 
 
Nedre Eiker Bygdekvinnelag 
starter hvert år med juletrefest.  
Festen er åpen for alle og har 
alltid vært godt besøkt. Vi går 
rundt juletreet, leker med barna, 
serverer fersk gjærbakst, holder 
utlodning med mange gevinster 
og har besøk av nissen. Vi har fest 
og møtelokaler i «Bøndernes 
Hus» i Mjøndalen.  
Laget har i mange år holdt 
matkurs i samarbeid med 
helsesektoren i kommunen. 
Kursene har vært for barn med 
foreldre. Vi har brukt materiell og 
midler fra aktivitetene som Norges Bygdekvinnelag har igangsatt.  Vi har også fått støtte fra «Spire»: 
Sparebanken Øst gir økonomisk støtte til lokale lag som aktiviserer barn og unge. Slik har det vært 
mulig å finansiere kurs i «sunn mat», «matlaging for barn», «tradisjonsmat» og «takkebakst». Det er 
egne medlemmer som er kursholdere.  Vi har fått låne velutstyrte skolekjøkken til kurslokaler. 
Søm av Nedre Buskeruds sommerbunad har vært en aktivitet for de yngre medlemmene i laget. Det 
er holdt kurs over to vintersesonger. Kjolen ble sydd i løpet av første kurs. Skjorta var kurs to. 
I 2019 var vi for første gang med som arrangør av slåttekurs på Ryghsetra i Nedre Eiker. Kurset 
gjennomføres første helg i juli og gir trening i slått med ljå og høytørk på hesjer. Rammen rundt 
kurset er gammel slåtteeng som alltid har blitt slått for hånd. Deltagerne får se og høre om 
insektenes liv og planter i enga. Laget produserte mat til slåttefolket gjennom kurset og på 
slåttefesten lørdag. Slåttekurset er en fin ramme å servere tradisjonsmat i. 
Laget deltar gjerne på arrangement som kulturkontoret i kommunen igangsetter. Markedsdager med 
salg av brød fra vedfyrt steinovn, feiring av FN-dager med tradisjonsbakst og barnas hage i Portaasen 
med koking av saft er eksempler på arrangement som 
medlemmene støtter opp om. 
Lagets medlemmer har også vært svært aktive i 
arrangementet «Eiker Matfestival». To medlemmer er i 
ledelse av arrangementet. Alle deltar i driften av kafeen 
som er i samarbeid med de andre lagene i Eiker. Dette er 
en arena hvor lagene blir kjent med hverandre.  
Medlemsmøter der vi lager ting som fermenterte 
grønnsaker, blomsterdekorasjoner eller pynt til påske er 
godt besøkt. Sonemøtene har også vært godt besøkt av 
våre medlemmer. 
Laget var 90 år i 2019. Dette ble feiret på våren med 
middag og fest for hele familien. Medlemmene feiret 
også i desember med middag og underholdning som vi 
selv sto for.  
Det har vært rundt 30 medlemmer i laget de siste årene.  
Bildene er fra jubileumsfesten i desember og for 
medlemsmøte med «kurs i takkebakst for store og små». 
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Bakke Bygdekvinnelag  
 
Bakke Bygdekvinnelag ble stiftet i 1929. Laget markerte 90 årsjubileet på flere måter i 2019. 
Vi inviterte bygda til kulturkveld på Düvelgården, hadde en stor utstilling på Høstmarkedet 
der vi tok for oss historien til laget og et utvalg av temaer som laget har jobbet med gjennom 
de siste 15 årene. Spesielt kan nevnes temaet Ville Vekster der vi hadde laget for salg 10 
vareslag basert på Ville Vekster: rognebærgele, ramsløkpuré, ramsløksalt, ramsløksmør, 
granskuddsirup, tørkede nyper, vill karve, flatbrødsnacs m/smak av Ville Vekster og 
kalenderen: «Høsting og bruk av ville vekster året rundt - oppskrifter, ideer og tips». Vi 
solgte nesten alt vi hadde laget. I tilknytning til årsmøtet markerte vi jubileet med en 
festmiddag. 
Bakke Bygdekvinnelag er et aktivt lag som står støtt og er i utvikling. Laget hadde ved 
årsskiftet 41 medlemmer, som er 7 flere enn ved utgangen av 2018. Gledelig er det at over 
halvparten av lagets medlemmer er i alderen 26 - 55 år. Målet vårt er å lage en årsplan med 
et meningsfullt innhold for aktive kvinner i alderen 26 - 84 år. 
Et varemerke for Bakke Bk og mye av årsaken til at vi har fått mange nye medlemmer, har 
vært å ha temaer som vi knytter innholdet i årsplanen opp mot. Temaet: Ville Vekster er 
omtalt tidligere, 
Ellers har vi over flere år hatt fokus på bevaringen av gamle håndverkstradisjoner og bruken 
av naturmaterialer. Temaet: «Håndverkstradisjoner knyttet til bruken av never og tæger» 
omfatter kurs, tur til Finnskogen og Finnemarka for å lære om finnekulturen, kulturkveld, 
skogturer for sanking av never og tæger, interne kurskvelder mm. Det har vært lærerikt og 
morsomt. 
Vi har nettopp avsluttet et knivkurs der 17 bygdekvinner fra Bakke Bk og ei bygdekvinne fra 
Bingen Bk har lært å lage sin egen kniv av 4 knivmakere i alderen 81 - 92 år fra Skotselv. 
Kurset har vært veldig vellykka og gis terningkast 6 av både elever og læremestre. 
Bakke Bygdekvinnelag, i samarbeid med biblioteket i Hokksund, driver på andre året sykurs 
for innvandrerkvinner. 

Årsmøte i Bakke Bk i 2019 
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Vestfossen Bygdekvinnelag 
 
Vestfossen Bygdekvinnelag har nå 22 medlemmer. Det siste året har vi fått 
flere nye, yngre medlemmer, noe som er veldig gledelig. 
Vi har medlemsmøte en gang i måneden på ulike steder, da vi ikke har noe eget 
møtelokale. 
Det siste året har vi hatt møte om birøkt og honningproduksjon, ølbrygging, 
flatbrødbakst, pizzabaking i bakerovn, sommertur til gartneri og gårdsbakeri i 
Lier, tur i skogen med innlagte meditasjonsøvelser, strikkekafe og foredrag om 
kosthold og helse.  
Inntektskilder er bl.a. deltakelse på Eiker Matfestival og Jul i Parken i 
Vestfossen. 
 

 
 
Styret i Vestfossen Bygdekvinnelag 
Fra venstre: Sekretær Tonje Vraalstad, styremedlem Dorine Tichelaar, leder Marit 
Wergeland Skarra og kasserer Kari Sand. Nestleder Irene Knutsen Solberg ikke tilstede på 
bildet. 
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Gøjtøy systue i Drammen sentrum; vi syr dame - og herrebunader og påtar oss all 
omsøm av alle typer klær. Det er vi som leverer den originale Buskerud 
herrebunaden. Den er elegant med broderi i nakken, og nikkers og langbukse.  
Vesten kan man velge mellom 
gul, grønn og svart.  
Kom innom oss for måltaking 
og bestilling.                                                                                                          
Vi har svenne- mesterbrev i 
kjole- og   draktsøm.   
Vi har åpent fra kl 10-17.  
Nedre Storgt. 13, 3015 
Drammen.  
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Bygdekvinnelagsangen 

 
 
 

 
Mel: Sov du vesle spire ung 

Norges Bygdekvinnelag, løfter høyt sin fane. 
Bruker tiden dag for dag, alltid er på bane. 

Kvinner vil og kvinner kan, bygge bru, gå hand i hand. 
For et trygt og velstelt land, vi til kamp vil mane. 

 
Jorda vår med alt som gror, den er fundamentet. 

For alt liv og mat på bord, vi fra den vil hente. 
Bruk den rett - vårt budskap stort: Rent miljø er mer enn 

ord. 
Handling, tæl og kurs og ror, vi kan ikke vente. 

 
Hjem, familieliv så vist er vårt mål å frede. 

Barn som fødes, voks og trivs. Livets største glede! 
Skolen vår og god kultur, arbeidsplasser der vi bor. 

Flukten bort fra bygda snur. Kvinner har ideer. 
 

Uten kvinner er det sagt, Bygde-Norge stanser. 
Derfor trengs det daglig vakt, kløkt og åpne sanser. 
Kvinner rett vi frem skal stri. Og, vi vil i bygda bli! 
Vår ressurs til landet gi. Arbeidskraft og ansvar. 
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Trelast – byggevarer 
32 25 05 40                                           3320 Vestfossen

Storgata 29, 3320 Vestfossen - Tlf: 934 94 100 - www.molene.no 

ÅPNINGSTIDER:
Man - tors  17.00 - 20.00
Fredag    10.00 - 17.00
Lørdag       10.00 - 15.00

Følg oss:

STRIKKEKAFE - den tredje tirsdagen hver måned
STRIKKECRUISE - på Eikern
STRIKKEKONSERTER - til jul, påske og tidlig høst

Vi arrangerer også kurs og temakvelder.

Ta med deg håndarbeidet ditt, og 
kos deg i strikkekroken. Ka!e- og 
tekanna står alltid fremme. Peisen varmer.

Velkommen til en hyggelig handel!

STRIKK EN TUR INNOM MOLENE !

Garn - Sytilbehør - Gaveartikler 
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