
Kjære gode Bygdekvinne  

 

Takk for at Du er medlem i Norges Bygdekvinnelag. 

Med Deg på laget er det gode kvinnesamholdet i organisasjonen rikere. 

Det nærmer seg den store høytiden, hvor alt skal være «på stell» og gleden er stor. 

Mørket siger på ute, og alle julelysene som er tent gir en følelse av stille forventning. 

Kanskje er det flere som ikke opplever den store gleden i år. Det har blitt dyrere å 

leve, og det er mulig at flere gruer seg til jul. I verden finnes det dessverre mange 

konflikter. Nå er krigen kommet til vårt nabolag, noe som har gjort at mange av oss 

har fått nye sambygdinger. Det skal ikke mye til for å invitere noen inn i varmen. Ta 

deg tid til en kaffekopp med noen. Kanskje har du en kakeboks med noe godt i å gi 

bort, eller en genser du ikke bruker mer. Vi kan dele av det vi har og bruke mer tid på 

hverandre. 

Takk for engasjementet ditt som Bygdekvinne. Det er utrolig hvor mye som foregår i 

lokallagene. Noen står på for skolemat, andre slåss for matjorda. Matsvinn og 

bærekraft. Norskprodusert mat. Tradisjoner holdes i hevd. Det bakes og stekes. Vi 

har koselige samlinger til glede for alle. Dette er viktig. På «norsktradisjonsmat.no» 

ligger det oppskrifter som dere har sendt inn. Bruk dem. 

Takk for engasjementet på sosiale medier og bygdekvinnelaget.no. Det viser en 

enorm kreativitet og aktivitet. Og aktivitet avler medlemmer. Resultatet er at dere har 

vervet 900 nye medlemmer hittil i år. HURRA! Vi ønsker flere kvinner med oss i 

Norges Bygdekvinnelag. På landsmøtet i år vedtok vi å flytte grensen for halv 

kontingent fra «Ung30» til «Ung40». Vi har et håp om å nå 10.000 medlemmer i 

2022. Vi mangler bare drøye 100 medlemmer for å nå målet. Husk at vi alltid har 

plass til én til! 

Takk for din innsats i og for organisasjonen.  

Jeg ønsker deg og dine - en riktig fredelig og God Jul! 

Julehilsen fra 

Jorun Henriksen 

Leder i Norges Bygdekvinnelag 

 

 


