
Hva får du for 
medlemskapet?

Bli med i  
Bygdekvinnelaget

Norges Bygdekvinnelag er en frivillig 
organisasjon for kvinner som brenner 
for levende bygder. Vi har medlemmer 
i hele landet, i alle aldre og med alle 
slags interesser. 

Vil du bli med i  
Norges triveligste 
kvinnefellsskap?

Det første lokale bygdekvinnelaget ble stiftet 
i 1917, og snart dukket det opp hundrevis 
av lokalag rundt omkring i landet. I 1946 
ble Norges Bondekvinnelag etablert som 
en nasjonal overbygning. Hovedformålet 
var å engasjere flere kvinner i arbeidet for 
bygdefolket. 

 

I dag er Norges Bygdekvinnelag en 
organisasjon for alle som bor på bygda,  eller 
som ønsker å støtte opp om arbeidet for 
levende bygder. 

Vi vil gjerne ha med deg!

◊ Mulighet til å ta del i et hyggelig og 
inkluderende fellesskap av kvinner på 
tvers av alder og interesser

◊ Tilgang til alle aktiviteter, kurs og turer 
i laget ditt

◊ Medlemsbladet Bygdekvinner i 
posten fire ganger i året

◊ Deltakelse på inspirasjonsseminar, 
organisasjonskurs og andre samlinger 
med bygdekvinner fra hele landet

◊ Medlemsfordeler og rabatter 
gjennom Agrolavtalen

◊ Mulighet til å bidra til å skape aktivitet 
og trivsel i bygda di



Finn ditt nærmeste lokallag 
og meld deg inn på:

www.bygdekvinnelaget.no

facebook.com/bygdekvinnelaget

@norgesbygdekvinnelag

Noen saker vi 
bryr oss om:

Meld deg inn!

12 000  
medlemmer

Å være med i et av våre lokallag er sosialt og 
trivelig. Lokallagene har mange ulike aktiviteter, som 
matlagingskurs, strikkekvelder, foredrag, turer, og 
hyggelige treff i bygda. I Bygdekvinnelaget vil du 
kunne utvikle deg både faglig og personlig, og ta del 
i et større fellesskap.

Du kan være med på det som passer for deg, og 
holde på med det du har lyst til. Har du begrenset med 
tid, kan du være støttemedlem.

427  
lokallag
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Kontingent i 2020:
Ordinært medlem: 680 kr

Støttemedlem: 680 kr
Under 30: 340 kr

Største lokallag:
136 medlemmer

◊ Likestilling og kvinners rettigheter 

◊ Arbeidsplasser og distriktspolitikk

◊ Bærekraftig landbruk og miljø

◊ Folkehelse og gode, norske råvarer

◊ Forbrukerrettigheter

◊ Norsk tradisjonsmat

◊ Inkluderende lokalsamfunn

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


