
 

ÅRSMELDING Sirdal Bygdekvinnelag 2022 

Bygdekvinnelaget har 31 medlemmer pr.16.10.22. Det er seks flere medlemmer siden forrige 
årsmøte, der sju har meldt seg inn og en har meldt seg ut. Det er gledelig å se at 
medlemstallet er på vei opp og det er viktig at alle medlemmer er aktive i forhold til verving. 

Styret 2022: 

Leder:  Tone Østtveit Kvinen    (ett år) 

Nestleder: Eva Marianne Tennfjord   (på valg) 

Styremedlem: Helga Hadland    (på valg) 

Sekretær: Frøydis Kvinen    (ett år) 

Kasserer: Åsne Lilledrange Fjeldsaa   (ett år) 

Varamann: Siri Fidjeland     (på valg) 

Varamann: Eva Snarli     (på valg) 

Valgkomitè: Åse-Berit Fidjeland og Anita Haugen (på valg) 

Revisor: Anne Mette Hovland    (på valg) 

Aktiviteter og arrangement: 

Styret har hatt fem styremøter i løpet av året, der vi har behandlet 29 saker. Det var felles 
enighet i styret om at vi legger ut aktivitetsplan, info fra medlemsmøter og årsberetning på 
hjemmesiden. Referater fra styremøter trengs ikke å publiseres på hjemmesiden. 

5-11.nov 21: Inspirasjonsseminar på Lillehammer i regi av Norges Bygdekvinnelag. Tone og 
  May Britt deltok. 

24.nov 21: Dørkranslaging m/Eli Haugen med 10 deltakere 

7.des 21: Julemiddag i samarbeid med Bondelaget på Tonstadli. Fem deltakere fra 
  Bygdekvinnelaget, en del frafall pga pandemi. 

9.des 21: Persesyltelaging på Grendehuset med 8 deltakere 

15.mars 22: Akekveld på Haugen med ca 20 deltakere i alle aldre 

18-19.apr 22: Rogaland Fylkesårsmøte i Egersund. Tone og Åse Berit deltok. 



25.april 22: Basar på Sinnes skule i samarbeid med Sirdal Sau og geit. Ca 90 deltakere. 
  Overskuddet på ca. 44.000 kr. ble delt likt mellom Bygdekvinnelaget, Sirdal 
  sau og geit og Øvre Sirdal leitegruppe. 

April/mai 22: Busstur for nyinnflytta Sirdøler utgikk. Dette er likevel meldt inn som et  
  forslag i forbindelse med Samskapingsprosjektet i kommunen. 

Mai 22: Topptur til Havsynsknuten (barmarkstur) med seks deltakere. 

15.mai 22: På blomsterturen til Gartneri deltok kun tre personer fra Bygdekvinnelaget. 

10-11.juni 22: Landsmøte Norges Bygdekvinnelag. Ingen fra Sirdal Bygdekvinnelag deltok. 

11.juni 22: Plukking av ramsløk, skvallerkål og brennesle og guidet    
  hagebesøk hos Spiselig Hage på Hundvåg m/Dennis. Sju deltakere. 

24.juni 22: Sommeravslutning på Slottet med 3-retters middag og 12 deltakere. 

14.aug 22: Båttur til Astridholmen og Sirdalsørret i samarbeid med Historielaget gikk ut. 

September: Sopptur gikk ut pga lite sopp. 

27.sept 22: Redesign-kveld med Åsne gikk ut pga for få påmeldte. 

Planlagte aktiviteter: 

17.okt 22: Årsmøte på lemmen til Helga 

19-20 nov 22: Motivasjons- og organisasjonskurs for Bygdekvinner i Rogaland og Agder.  
  Åse-Berit, Siri-Elisabeth og Tone deltar. 

7.nov 22: Bakedag med lefsebaking på Grendehuset 

Desember: Persesyltekveld 

Lesesirkelen: 

Lesesirkelen samler ni medlemmer (to flere fra i fjor) til biblioteket på Sinnes skule hver siste 
mandag i måneden. Her leses og tolkes det bøker i felleskap, og selvfølgelig med kaffe og 
noe å bite i. Åse-Berit er leder for Lesesirkelen. 

Bli kjent i bygda-turene: 

Turene startet opp i 2019 og har fått flere og flere deltakere for hvert år. De tre siste årene 
har Helin, May-Britt og Tone vært ansvarlige for gjennomføring og tilrettelegging. Turene er 
åpne for alle og skjer annenhver mandag i løpet av sommeren. Det har totalt vært 66 
deltakere, av disse er 15 medlemmer. I år har vi hatt følgende turer: 

 



30.mai:Tur til Ovedal m/guide Elfrid Ovedal og Monica Ovedal. 25 deltakere 

13.jun: Tur på Haugen m/guide Anita Haugen og Anne-Reidun Haugen. 19 deltakere 

27.jun: Tur på Tonstad m/guide Siv-Turid Tjomlid og Hagebesøk til Eva Snarli. 23 deltakere 

15.aug:Tur på Hompland til Steian m/guide Johannes Hompland. 13 deltakere 

22.aug:Tur på gamle stier i Ousdal m/guide Jøren-Ola Ousdal. 24 deltakere 

5.sept: Busstur i Tonstad Vindpark m/guide Leif Lindefjed. 44 deltakere 

For inneværende år søkte vi Studieforbundet kultur og tradisjon om midler til gjennomføring 
av turene. Vi fikk kr 11.000 i tilskudd som utbetales i etterkant, etter visse kriterier for 
gjennomføring. Tone presenterte «Bli kjent turene» på et digitalt nettverksmøte for andre 
bygdekvinnelag, der man skulle dele erfaringer fra «Åpent for alle-aktiviteter» i regi av 
Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Samfunnsengasjement: 

 Årets hverdagshelt. Utarbeidelse av kriterier 
 Positiv Bygdeutvikling implementeres i Samskapningsprosjektet til kommunen 
 Høringsuttalelse til Strategiplan Helse og Omsorg i Sirdal mot 2030 
 Flyktningsituasjonen Ukraina 

Sosiale medier: 

Sirdal Bygdekvinnelag bruker FB og egen hjemmeside bevisst for markedsføring og 
informasjon om hva lokallaget holder på med. Vi har også opprettet en egen gruppe på FB 
som kun er for medlemmer. Sirdalmedia har også hatt flere innlegg på sin FB-side om 
Bygdekvinnelaget. 

Ved en oppsummering av året, ser vi at Sirdal Bygdekvinnelag er et rimelig aktivt lag. Det er 
flott å se at vi har medlemmer i ulike aldre. Vi håper på en fortsatt økning av medlemmer og 
et lokalt engasjement for Bygdekvinnelaget. 

 

Tone Østtveit Kvinen (leder)  

16.10.2022 

- Vår sekretær som skulle skrive årsmeldingen ligger nå på SUS med en bitteliten 
«Bygdekvinne» som ble født i natt!  

 


