
Julekakebaking er en 
populær aktivitet

Avleggerauksjon i mai 2021

Lefse- og flatbrødkurs i bygdekvinnelaget

Vivestad bygdekvinnelag deltok i 2019 
på Norges Bygdekvinnelags opplegg 
for tradisjonsmatskolen. 
Bygdekvinnelaget arrangerte kurs i 
fermentering og lefse- og flatbrødkurs 
med mange ivrige deltakere

Vivestad bygdekvinnelag har i dag 29 
medlemmer.  Vi har møter 1 gang pr. 
mnd. Møtene holdes som regel hos 
medlemmene, men vi kan også ha 
møter i bygdestua på Sagatun. Ved 
større arrangementer leier vi annet 
møterom på Sagatun  
Alle bygdekvinner kan være medlem i 
bygdekvinnelaget.
Ta kontakt med en av oss i styret hvis 
du har forslag til temaer eller andre 
ting du ønsker vi skal ta opp i 
bygdekvinnelaget.

Vivestad 
bygdekvinnelag
- møteplass for aktive kvinner.  

Vårt formål er å samle kvinner 
som ser betydningen av aktive 
bygdemiljøer og primær- 
næringene. Norges Bygde-
kvinnelag er en partipolitisk 
nøytral organisasjon som skal 
ivareta kvinnene og bygdefolkets 
kulturelle, sosiale og økonomiske 
interesser og bygge på likeverd, 
demokrati og kristen kulturarv.

Vi har møter med tema som f.eks 
mat, helse og kultur. Velkommen 
til et hyggelig og lærerikt 
kvinnefellesskap



Møteplan for 2022:

Torsdag 20. januar:
Tema: Strikkekafe. Besøk fra strikke-
butikken på Revetal
Møtested: Sagatun

Torsdag 17. februar: 
Tema: Omvisning på biblioteket,
Refetal samt info om nye bøker
Møtested: Biblioteket, Revetal

Torsdag 24. mars:
Tema: Bokbytte møte og bokmarkedet
på biblioteket, Sagatun
Møtested: Sagatun

Onsdag 27. april:
Tema: Vandretur i Vivestad m/bygde-
historie. Avsluttes med servering i 
Lavvoen

Onsdag 1. juni:
Avleggerauksjon
Møtested: ute/utestua, Margot Krøglid

Mandag 20. juni:
Sommeravslutning på Merkedammen

Torsdag 25. august:
Tema: Omvisning og servering
Møtested: Holt gård

September:
Ikke avklart

Torsdag 20. oktober:
Årsmøte 
Møtested: Sagatun

Torsdag 17. november kl 18.00
Julekakebaking 
Møtested: Sagatun 

Fredag 02. desember:
Juleavslutning
Møtested: Sagatun 

Møtestart kl 19.00 hvis ikke annet er 
oppgitt.

Styret i Vivestad 
Bygdekvinnelag 2022: 

Leder: 
Anne Ka Munkejord, mob 922 28 681

Øvrige styremedlemmer: 
Kari F. Stokke, mob 416 51 299
Grete Vallumrød, mob: 915 75 663
Margot Krøglid, mob: 952 02 264 
Anne Lise Bu, mob.: 930 44 3371

Vivestad bygdekvinnelag hadde øl og 
mat som tema på et medlemsmøte i 
2019.  Tone Krüger fra Færder 
mikrobryggeri fortalte om hvordan 
bryggeriet startet og hvordan de driver i 
dag. Etterpå var det smaksprøver på 
forskjellige typer øl. Riktig øl til riktig mat 
smaker godt.

Byggkorn var tema på møte i august 
2020

Fermentering av grønnsaker




