
Årsmelding for Stord Bygdekvinnelag 2021/2022 

Styret har siden årsmøtet 21.10.2021 vært sammensatt slik: 

 

Leder:    Marit-Anne Heimvik 

Nestleder:   Peggy Husevik Bærøy 

Kasserer:   Mariann Veivåg Helseth 

Sekretær:   Berit Bergsvåg 

Studieleder:   Bente Stien Nysæter 

1.vara:    Anne Sigrid Tunshelle 

2.vara:    Kjersti Søvde 

3.vara:    Aud Brit Eide 

 

Revisor:   Esther Aa. Bjelland 

    Alfhild Førland 

 

Valnemnd:   Astrid Larsen 

    Guro Kristi Holmberg 

 

 

Antall styremøter: 5 

Antall saker: 51 

Antall arrangementer: 13 

Antall medlemmer: 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter i Stord Bygdekvinnelag 2021/2022 

 

1.11.2021 Regionsmøte på Tysnes. Marit-Anne og Berit deltok på regions møte på Tysnes. Det 

var lag fra Tysnes, Fitjar, Omvikdalen, Huglo og Stord som deltok. Vi hadde en kort 

presentasjonsrunde, og alle lag fortalte hva de hadde av aktiviteter.   

 

10.11.2021 og 17.11.2021 Kurs i lefsebaking og nordlandskake på Nordbygda Ungdomskule. 

Det var elever fra 9. 0g 10. trinn som deltok. Det var 4 damer fra bygdekvinnelaget, Marit-Anne, 

Mariann, Anne-Sigrid og Rigmor som styrte hver sin gruppe med elever. Alle var fornøyde og ivrige 

til å lære. 

 

18.11.2021 Kurs i takkebaks på Leirvik skule.. Vi hadde 8 damer på kurs, som lærte å lage 

potetkaker og nordlandskaker. Veldig populært kurs.  

 

9.12.2021.  Julemøte. Avlyst pga korona. 

 

18.1.2022 Medlemsmøte i Leirvikstova. Vi var 12 damer som hadde en trivelig kveld på 

Leirvikstova. Pga at julemøte ble avlyst, hadde vi flytta programmet fra det avlyste møtet. Vi 

hadde pakkelek, god mat og fikk info fra lokallagssendingen fra NBK. 

 

15.2.2022 Medlemsmøte i Leirvikstova.  Vi var 11 stk som møtte og hørte Elisabeth Liodden 

fra Elie Verkstad, fortelle om hvordan vi skal gå fram for at plantene skal trives. Vi hadde utlodning 

av planter, god mat og drøs. 

 

24.3.2022 Medlemsmøte i Hagerupshuset. Det var 12 som møtte.   Oddbjørn Kvålsvold delte 

historier og bilder fra Leirvik og omegn.  

 

26.3.2022 Marit-Anne deltok på Fiksarlauget som Stord Husflidslag arrangerte. 

 

7.4.2022 Tur på mottaket. Vi prøvde å arrangere en tur for damene på mottaket. Det var 

ingen som møtte. Kun vi tre fra Bygdekvinnelaget.  

 

23.4.2022 Bygdekvinnestreif på Tysnes. Vi var 10 damer som reiste. Det var Distriktslaget i 

Hordaland som arrangerte. Vi var om lag 60 damer totalt på Mandelhuset. Der ble vi ønskt 

velkommen av leder i Tysnes Bygdekvinnelag Jorunn Støle Bjordal. Ordfører Kåre Martin Kleppe 

orienterte om næringsliv og foreningsliv på øya. Brita D. Bjørke hadde nytt fra Distriktslaget. Vi 



fikk orientering om Mandelhuset, og Frivilligsentralen på Tysnes. Brit K. Rage hadde foredrag 

Tiedemann i miniatyr. Hun lager dukker med historiske drakter. En flott dag med mye innhold. 

 

26.4.2022 Medlemsmøte i Leirviksstova. 14 damer møttes.  Tema for kvelden var 

Frivilligssentralen og Bua. Margunn Hamre Vassdal fortalte om arbeidet de utførte.    

 

27.4.2022 Møte i Kulturhuset ang. samarbeid frivillige organisasjoner for å ta imot Ukrainske 

flyktninger. 

 

28.4.2022 Samarbeidsmøte for å lage Frivilligstrategi i Stord kommune. Berit og Alfhild møtte. 

Det var et godt og interessant møte. Der vi fikk møte andre lag og organisasjoner. Vi jobba i 

grupper med spørsmål fra kommunene om hva som kunne gjøres for at vi som frivillige lag fikk et 

godt samarbeid med kommunen og hverandre. Det blir et nytt oppfølgingsmøte seinere.  

 

24.5.2022 Blomstermøte på Førland Gård. Vi var totalt 19 stk på Blomstermøte. Rigmor og 
Guro var vertskap i Gamlahuset. Vi fikk kyllingsuppe og focaccia, kaker og lefser. Alle hadde med 
seg flotte planter til utlodning. Alle vant noe, og noen vant masse, en flott kveld! 

 

1.6.2022 Tur til Rosendal. Vi var 14 damer fra Stord som reiste til Rosendal med ferje og bil. 
Der traff vi en god gjeng fra Omvikdalen Bygdekvinnelag. Vi gikk sammen opp til Steinparken, der 
vi hadde en fin runde der med kaffepause. Etterpå gikk vi til Folgefonnsenteret. Der fikk vi se et 
bildespill» Drama i Berg». Veldig interessant. Vi fikk god tid til å vandre rundt i det fine senteret, 
før vi avsluttet med lunch på Gjøa Sjømat. En flott tur! 

 

13.6.2022 Bygdekvinnelaget deltok på «Folk i Sentrum». Vi stekte lapper og hadde med kaffe 
for salg. Mange aktiviteter på Leirvik den dagen.  

 

23.8.2022 Vaffelsteking i Hustrudalen.  16 damer møttes, og vi spiste vafler som Marit-Anne 
og Astrid stekte på bålpanne. Det var flere som fikk prøve seg og. Veldig kjekt at 5 av damene var 
ikke medlemmer. Her er det mulighet for verving.  De hadde det hvert fall kjekt. Liten respons fra 
forbipasserende.  De hadde det travelt med å gå fort på tur. 

 

20.9.2022 Åpent møte i Leirvikstova.  Guro Kristi Holmberg orienterte om Bømlo 
Folkehøgskule sitt engasjement i Gambia. Vi hadde utlodning til inntekt for prosjektet.  Vi fikk inn 
kr. 4.790,-  til prosjektet.  Vi var totalt 21 stk. 5 stk kom fra Huglo Bygdekvinnelag! 

 

 

Stord Bygdekvinnelag har flere prosjekt der vi samarbeider med andre lag, f.eks. Biblioteket, Røde 
Kors, Frivilligsentralen, Mottaket, Norsk Folkehjelp og IKK. 



Våre medlemmer deltar på Språkkafe, Middagsservering for eldre, Strikkekafe på Mottaket, og 
Flyktning kafé på Leirviksstova.  

 

 

Gaver kr 2000,- til Frelsesarmeen 

 

Styret i Stord Bygdekvinnelag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


