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STYRETS MELDING 2021 
Koronapandemien fortsatte å prege arbeidet i 2021. Hovedfokus har også dette året vært å 
holde så god kontakt som mulig med lokallagene, være til sted på arrangementer fysisk og 
digitalt og følge opp på sosiale medier, på telefon, på e-post og oppmuntre til smittefrie 
aktiviteter, og ikke minst – oppfordring til å ta vare på hverandre i en vanskelig tid. 
 
Formålsparagrafen:  
«Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og 
primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal 
ivareta kvinners og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på 
likeverd, demokrati og kristen kulturarv.» 
 
Visjon – Bygdekvinnelaget – møteplass for aktive kvinner. 
 
Medlemmer – Akershus Bygdekvinnelag har 23 lokallag, pr. 31.12.21 viste 
medlemsoversikten 1076 medlemmer. 
 
Æresmedlemmer – Berthe Haga, Nes Bygdekvinnelag, Turid Jødahl, Gjerdrum 
Bygdekvinnelag og Ellen Klynderud, Frogn Bygdekvinnelag. 
 
Jubilanter – Distriktslaget/fylkeslaget Akershus Bygdekvinnelag rundet 90 år. 
 
Viktige møter – Styret hadde 11 møter i 2021, 5 fysiske og 6 digitale. I tillegg kom møter i 
ulike komiteer. 5-6 møter med trykkeri og designer i forbindelse med nyutgivelsen av boka 
Mattradisjoner fra Akershus. Møte med Norges Bygdekvinnelag på lansering av ny logo.    
To samarbeidsmøter med Kråkstad- og Ås Bygdekvinnelag om bygdekvinnetreffet på Ås 31. 
august. Møte med prosjektleder i prosjektet «Gjenbruk og fellesskap» i kampen mot plast. 
Møte med Blaker Skanse og Blaker Bygdekvinnelag om Høstseminaret 20. november. Møter 
i studieforbundet Kultur og Tradisjon. Samarbeidsmøte med Ski- og Enebakk 
Bygdekvinnelag om Distrikts-årsmøtet for 2021.  
 
Saker til behandling – Nytt fra Norges Bygdekvinnelag Nytt fra Akershus Bondelag. Nytt 
fra Akershus Bygdeungdomslag. Sonerunden. Aktuelle økonomiske saker. Nytt fra 
studieleder. Kontakt til/fra lokallagene. Kontakt til/fra Norges Bygdekvinnelag. Høring om 
Norges Bygdekvinnelag sin Politiske plattform. Innlegg på Facebook og nettsidene. 
Distriktsårsmøtet, årsmelding, sonemøtene, høstseminaret, representasjon og informasjon fra 
samarbeidspartnere. 
 
Sonemøter – Fire lokallag fra fire soner arrangerte åpne sonemøter (se s. 9-11). 
 
Distriktsstyret har arrangert – Distriktsårsmøtet 17. april på Teams. Bygdekvinnetreff på 
Ås med 90 års feiring og Lansering av den nyutgitte boka Mattradisjoner fra Akershus, 
Høstseminar på Blaker Skanse samt kurs i å lage sunn barnemat. 
 
Verving – Til toss for pandemi og nedstengning ble det vervet 74 nye medlemmer i løpet av 
meldingsåret.  
 
Kontingent – Kontingenten ble på Norges Bygdekvinnelags landsmøte i 2018 regulert til kr 
680 ut 2020 med indeksregulering fra 2021. Kontingenten skal være lik over hele landet. 
Kontingenten var i 2021 på kr 695,-. 
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Prosjektstøtte – Akershus Bygdekvinnelag mottok kr 30 000 fra Smebøls Landbrukslegat til 
støtte av utgivelsen av boka Mattradisjoner fra Akershus. Grunnet avlysninger/utsettelser av 
arrangementer i KvinnerUt ble kr 10 000 overført til 2021. Vi mottok kr 20 000 i motivasjons 
tilskudd fra Studieforbundet Kultur og tradisjon til Høstseminaret i Blaker. 
 
Takk! Fylkesstyret takker medlemmene og lokallagsstyrene for nytenkning og kreative 
aktiviteter til tross for pandemien. Takk også for god kontakt og oppfølging. 
 

HOVEDAKTIVITETER I 2021  
 
Årshjul 2021 for distriktslaget: 
Sonemøter:            I perioden 1.mai – 30. september 2021 
Årsmøter i lokallagene:          I løpet av senhøsten 2021 
Årsmøte (telefonmøte)                             17.april 2021                                         
Bygdekvinnetreff på NMBU, Ås        90-års jubileumsmarkering 29.august.          
Høstseminar, Blaker Skanse          20.november        
Styremøter og komitémøter etter behov      

Årshjul 2021 for lokallagene: 
Styremøter     Etter behov 
Sonemøte      I perioden 1.mai – 30. september  
Årsmøte      I løpet av oktober 
Temamøter, turer, KvinnerUT m.m.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et av de nye piktogrammene til Norges Bygdekvinnelag 
i 2021. Dette symboliserer lokal tilknytning. 
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STYRET I 
MELDINGSÅRET  

 

 

 

 

Leder:  Marit Helene Lund,   92 89 03 72     m.h.lund@online.no                       
  Ullensaker  
 

Nestleder: Gro Johnsen, 
  Ås               91 12 16 03     gro@smebol.com  
 

Sekretær: Margrethe Henden Aaraas, 46 92 22 14     aaraastunet@gmail.com 
  Nittedal og Hakadal   

Kasserer: Bodil Berg, 
Kråkstad    97 16 96 36     bb-berg@online.no 

 

Studieleder: Kari Fjellstad Luke,   41 12 25 71     kari_luke@hotmail.com   
             Ullensaker 
 

Styremedlem: Liv C. Østeng Halvorsrud, 
              Blaker               91 60 18 04     livhalvorsrud@gmail.com    

AB-repr. Helge Olaf Aas  91 81 90 67    olaf-aa@online.no 
          
ABU-repr: Svend Harald Kvarme           41 67 84 60 tevling.akershusbu@gmail.com 
                          
1. vara  Trude H. Skage Andersen, 91 16 91 40     trsande@gmail.com 
  Vestby 
 

2. vara  Solveig H. Bjørnholt,         41 54 74 33 solveig.bjørnholt@animalia.no 
Lørenskog 
 

3. vara            Torunn Kvarme Aurstad,    97 06 67 94 runn3@hotmail.com 
                       Ullensaker 
 
 

REPRESENTASJON i 2021  
 

 
   

 
 
 
 
 
 

Rep. til Akershus Bondelags styre: Marit Helene Lund, vara Liv Østeng Halvorsrud  
Rep. til Akershus Bygdeungdomslags styre: Kari Fjellstad Luke, vara Bodil Berg 
Norges Bygdekvinnelags fylkesledersamling: Marit Helene Lund, vara Gro Johnsen 
Samling i regi av VOFO Akershus: Kari Fjellstad Luke og Marit Helene Lund 
Norges Bygdekvinnelags landsmøte:  Marit Helene Lund, Bodil Berg, Kari Fjellstad 
Luke, Gro Johnsen, Kari Tveit Mjønerud (Sørum) Kari Frank (Nittedal/Hakadal) 
Komité for nyutgivelsen av boken «Mattradisjoner fra Akershus»: Bodil Berg, Marit 
Helene Lund, Gro Therese Lillehol og Hanne Lersveen. 
Styret i Studieforbundet Kultur og Tradisjon: Marit Helene Lund 1.vara 
Konferansen for frivillighet: Marit Helene Lund 
 
 

Fra v.: Margrethe, 
Kari, Bodil, Trude, 
Marit, Gro og Liv.  
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SONEINNDELING OG SONELEDERE 2021    
 
Sone 1 
Soneleder Gro Johnsen 
Ski                 Kråkstad 
Vestby           Frogn 
Ås                  Enebakk       

Sone 2  
Soneleder Bodil Berg  
Asker                         Rælingen 
Lørenskog                 Oslo 
Nittedal/Hakadal       Bærum 

Sone 3  
Soneleder Liv Østeng Halvorsrud 
Gansdalen      Aurskog-Høland 
Blaker            Sørum 
Skedsmo 

Sone 4  
Soneleder Kari Fjeldstad Luke  
Nannestad                Nes 
Østre Udnes             Ullensaker 
Gjerdrum                 Eidsvoll 

 

    

 

ÅRSMØTET FOR 2020 
 
Årsmøtet ble avholdt på teams 17.april 2021. Alle lokallagene var representert 
med delegater.   
 

Se utfyllende informasjon her:  
Årsmøtet for meldingsåret 2020 - 
https://bygdekvinnelaget.no/sites/bygdekvinnelaget/files/arsmelding_2020_abk.
pdf 
Protokoll fra Årsmøtet: 
https://bygdekvinnelaget.no/sites/bygdekvinnelaget/files/protokoll_fra_arsmotet
_2021.pdf 

Et av de nye piktogrammene til Norges Bygdekvinnelag i 2021. Dette symboliserer inkludering og mangfold. 
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ARBEIDSPLAN FOR AKERSHUS BYGDEKVINNELAG 2021 
 
Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og 
primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal 
ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på 
likeverd, demokrati og kristen kulturarv. 
 
VISJON 
Omsorg, trivsel og utvikling for bygdekvinnene og bygdefolket. Vi vil bidra til ny giv og nytt 
engasjement i organisasjonen underveis og etter at koronapandemien er nedkjempet. 
 
INTENSJON 
I Akershus Bygdekvinnelag bryr vi oss om lokallaga og ønsker å inspirere, følge opp og 
hjelpe medlemmene til samhold og aktivitet. Vi ønsker å stimulere til god informasjonsflyt og 
godt samarbeid, og setter pris på råd og tilbakemeldinger fra lokallaga. 
 
KULTUR 
Vi vil følge opp UNESCO sin akkreditering av NBK som rådgivende organ innen den 
immaterielle kulturarven og som eksperter på tradisjonsmat. 
Vi oppfordrer lokallaga til å ta vare på sin lokale kulturhistorie med videreføring til 
kommende generasjoner. Dette kan skje i form av kurs, utflukter, arrangementer, gjerne i 
samarbeid med skoler, kommunen og andre organisasjoner. Vi verdsetter høyt framtidsrettet 
tenkning med ideer og forslag til bygdekvinnelagets aktiviteter og utvikling. 
 
MILJØ 
Vi følger opp Norges Bygdekvinnelags kampanjer og ønsker på ulike måter å bidra aktivt til.  
å skape levende bygder der folk kan trives og bo. Sentrale stikkord for arbeidsområdene, er: 
Inkludering av tilflyttere, KvinnerUT, barn og unges oppvekst-vilkår, ta vare på matjorda,  
matbedreskap, gjenbruk og nei til unødig bruk av plast - og annen forurensing av jord, vann 
og luft. Vi skal være med på Det grønne skiftet med fokus på levesett, verdier og identitet jfr. 
FNs bærekraftmål. 
 
MAT 

Vi vil arbeide mot kasting av mat og oppfordre til best mulig 
utnyttelse av alle matvarer. Det er en viktig oppgave å formidle 
matkunnskap og matglede til barn og ungdom gjennom 
Tradisjonsmatskolen og i samarbeid med skoler og barnehager, 4-H, 
bygdeungdomslag og kokker/fagfolk innen mat.  
 
Vi vil bidra til å øke bruken av bygg som mat og jobbe for utvikling 
nye produkter av bygg. Det kan bl.a. skje i samarbeid med daglig   
 varekjedene, Bondelag/Landbrukslag og Bygdekvinnelagets bygglab.  

 
Vi setter søkelyset på naturen som spiskammers og på vern av kulturlandskap og innsekter. 
Et viktig tema er også å framsnakke og oppfordre til markedsføring av norsk, lokalprodusert, 
kortreist mat som er pålitelig merket med informasjon om hvor maten kommer fra.  
På ulike måter ønsker vi å bidra til utvikling og formidling av nye og tradisjonelle 
matoppskrifter. Vi oppfordrer til deltagelse på Verdens Matvaredag.  
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BEREDSKAP 
Vi ønsker å styrke bevisstheten og kunnskapen om samfunnssikkerhet og sivil beredskap. 
Politikere og kommuner oppfordres til å forbedre og oppgradere lokale beredskapsplaner         
i tråd med klimaendringene, kommune-sammenslåinger og annen forandring som krever 
oppfølging. Bygdekvinnelaget må ha sin naturlige plass i kommunens beredskap. 
Lokallag kan arrangere åpne kurs i egenberedskap, førstehjelpskurs med opplæring i 
hjertestarter osv. På generelt grunnlag oppfordres alle til å bry seg om sine medmennesker, 
som gode «nabokjerringer» 
 
KOMMUNIKASJON 
Vi ønsker å bidra til en god informasjonsflyt begge veier mellom Norges Bygdekvinnelag, 
Akershus Bygdekvinnelag, lokallagsstyrene og medlemmene. Herunder aktivt bruke digitale 
medier for å synliggjøre bygdekvinnelaget og publisere stoff av felles interesse på 
hjemmesidene. Digitale plattformer som Teams, Skype osv. er gode hjelpemidler til 
møtevirksomhet og ved behov ønsker vi å bidra til økt kompetanse både i bruk av sosiale 
medier og digitale plattformer. Leserbrev i lokalavisene er en god måte å synliggjøre arbeidet 
på, både lokalt og for distriktsleddet.  
 
ORGANISASJON 
Styret i Akershus Bygdekvinnelag skal arrangerer distriktsårsmøte, inspirasjonsseminar, 
høstseminar og eventuelt andre samlinger og kurs. Så langt det lar seg gjøre, ønsker styret i 
Akershus Bygdekvinnelag å delta på sonemøter, årsmøter i lokallaga og å være til steder på 
andre arrangementer. Vi skal drive verving gjennom å være synlige og aktuelle, og følge opp 
Norges Bygdekvinnelags vervekampanjer. Representasjon i andre lag og organisasjoner er 
også en viktig oppgave. 
 
Vi oppfordrer lokallagsstyrene til å søke om midler til kurs og arrangementer og sørge for å 
sikre en sunn økonomi i laget. Akershus Bygdekvinnelag skal sammen med delegater fra 
lokallaga delta og fremme saker på Norges Bygdekvinnelag sitt Årsmøte/Landsmøte 2022. 
Vi skal delta aktivt i Frivillighetens år 2022. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! 
 

INSPIRASJONSSEMINAR PÅ LILLEHAMMER 5.-8.NOVEMBER 2021  
 

Norges Bygdekvinnelag hadde lagt 
opp et utrolig interessant og flott 
program. Rundt 250 Bygdekvinner fra 
hele landet var samlet på Scandic 
Lillehammer Hotel. Vårt distrikt var 
godt representert med 32 påmeldte.  
 
Flere har skrevet om hva de opplevde 
på Lillehammer, og vi henviser til 
hjemmesiden til NBK fine referater. 
Ønsker du en oppsummering i 
stikkordsform, ta en kikk på 
hjemmesiden til Hordaland 

Bygdekvinnelag her: https://bygdekvinnelaget.no/distriktslag/hordaland-
bygdekvinnelag/nyheter/inspirasjonsseminar-pa-lillehammer 
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ARRANGEMENTER I MELDINGSÅRET  
 

VEL OVERSTÅTT SONEMØTER I DISTRIKT AKERSHUS 2021 
(Fra artikkel på ABK´s hjemmeside) 
 
I løpet av andre halvdel av september ble det avholdt  
sonemøter i samtlige fire soner under ABK.  
Ulike og spennende tema stod på dagsorden.  
På neste side får du et glimt fra sonemøtene.  

Sone 1 - 23. sept. Sted: Ås arbeidskirke.                                
Vertskap: Ås bygdekvinnelag 
Tema: Ikke nok å være god kokk – om matsikkerhet  

Leder i Ås Bygdekvinnelag, Birgit Gullerud ønsket velkommen 
og møtet ble innledet med et fint kulturelt innslag av to 
ungdommer fra Ås. Seniorrådgiver Aina K. Svenneby i 
Mattilsynet, holdt et godt og informativt foredrag om 
matsikkerhet.  

Med mattrygghet menes at det er god kontroll med produksjonen 
av næringsmidler, slik at      vi ikke blir syke av å spise maten.   
Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger hos 
Mattilsynet, som er underlagt Landbruks- og Matdepartementet.  

Etter foredraget ble det servert grønnsakssuppe, kaker og kaffe. Til stede 
fra ABK var Gro Johnsen, som også er medlem av Ås Bygdekvinnelag.                                 
Hun formidlet hilsen og informasjon fra Distrikt Akershus.  

Rundt 60 personer deltok på sonemøtet. 
Medlemslag i sone 1: Ski, Vestby, Ås, Kråkstad, Frogn og Enebakk. 

Et trau med 
markens grøde var 
dekorasjon på møtet 
 

Et trau med 
markens grøde var 
dekorasjon til 
møtet.  

 

Et av de nye piktogrammene til Norges Bygdekvinnelag i 
2021. Dette symboliserer landsdekkende kvinnefellesskap.  
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Sone 2 – 15.sept. Sted: Asker Museum                                                                      
Vertskap: Asker Bygdekvinnelag                                                                                      
Tema: Den første husmorskolen i Norge  

Kvelden ble åpnet med omvisning i Tilla og Otto Valstads hjem. Otto Valstad var opptatt av å 
samle og ta vare på ting. Han var spesielt opptatt av antikviteter og kulturhistoriske 
gjenstander, gjerne av kulturhistorisk verdi.  

 
Les den utfyllende teksten om sonemøtet              
på hjemmesiden til Asker Bygdekvinnelag: 
https://bygdekvinnelaget.no/lokallag/asker-
bygdekvinnelag 
 

Til stede fra ABK var Bodil Berg. Bodil formidlet 
hilsen og informerte om arbeidet i Distrikt 
Akershus.  

 

 

Rundt 40 personer deltok. 
Medlemslag i sone 2: Asker, Lørenskog, Nittedal/Hakadal, Rælingen, Oslo og Bærum.  

 
Sone 3 – 15.september.                                                                                                         
Sted: Bruvollen samfunnshus                                                                                     
Vertskap: Blaker Bygdekvinnelag                                                                                    
Tema: Jordvern  

Leder Marit Helene Lund var til stede og kunne melde om et 
viktig og svært hyggelig sonemøte på Bruvollen samfunnshus i 
Blaker. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, 
sitt engasjerende foredrag om jordvern og viktigheten av å ta vare 
på matjorda var svært interessant og lærerikt.  

Det var i det hele tatt et vellykket arrangement gjennomført av 
lokallagsleder Jorid Holmsen og de dyktige bygdekvinnene i 
Blaker.  

ABK-leder Marit H. Lund var stedfortreder for soneleder Liv Østeng 
Halvorsrud. Marit formidlet hilsen og informerte om arbeidet i Distrikt Akershus!  

Nærmere 40 personer deltok på sonemøtet. 
Medlemslag i sone 3: Gansdalen, Blaker, Skedsmo, Aurskog-Høland og Sørum.  

 

Deltakerne fikk omvisning på Asker 
Museum.  

 

Sigrid Hjørnegård fra NBL 
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Sone 4 – 16.sept. Sted: Frøyhov gård 
Vertskap: Nes bygdekvinnelag 
Tema: Arkeologiske utgravninger på 
gården Frøyhov gård  

Leder Margunn Koller Eggum ønsket 
forsamlingen velkommen. Deretter 
holdt Bjarne Gaut, arkeolog i Viken 
fylke, et interessant foredrag.  
 
Han fortalte om gravhaugene på gården og funnet av Frøhovmannen i 1865. Det er også gjort 
en god del andre arkeologiske funn, bl.a. etter mulig kirke som har stått i området.  

Gaut gav forsamlingen et innblikk i hvordan arkeologene tolker de ulike funnene, stedsnavnet 
og topografien - og slik kan forme et bilde av en forhistorisk bosetning på Frøyhov. Kunnskap 
om bosetningsmønsteret i omlandet bidrar til å forstå hvordan mennesker har levd i området i 
jernalderen. Det ble servert nydelige snitter og kaker til kaffemat. 
Tilsteder fra ABK var soneleder Kari Luke, som informerte om arbeidet i Distrikt Akershus.  

Vel 30 personer deltok på sonemøtet. 
Medlemslag i sone 4: Nannestad, Østre Udnes, Gjerdrum, Nes, Ullensaker og Eidsvoll.  

 

KREATIVT HØSTSEMINAR I BLAKER  
(Fra artikkel på ABK´s hjemmeside) 
 
Over 40 bygdekvinner deltok på årets Høstseminar i regi av Akershus Bygdekvinnelag 
lørdag 20.november. En viktig del av programmet var temaet «Hvem er vi – hvor vil vi?!». 
Det bestod av foredrag om omdømme, merkevarebygging og identitet, med påfølgende 
kreativt gruppearbeid. 
 
 
Fra forsvarsverk til kunstnersted 

Vi møttes på Blaker Skanse, en spennende historisk 
bebyggelse etablert tidlig på 1600-tallet som et 
forsvarsverk mot svenskene.  

Omviser Svein Sandnes gav forsamlingen en 
interessant innføring i historien. Sandnes var 
tidsmessig antrukket i formsydd uniform, og 
foredraget hans gav oss blant annet en oppfriskning    
av de ulike krigene Danmark-Norge deltok i på 1600- 
og 1700-tallet. 
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Tilbud fra Studieforbundet 

Neste post på programmet handlet om de mange kursene og 
tilskuddene som bygdekvinnelagene kan søke om. Liv Skogstad 
Mikaelsen i Studieforbundet hadde tatt turen fra Vågå for å fortelle 
om alle mulighetene som finnes og hjelpen de kan gi. 

Informasjonen fra Liv Skogstad Mikaelsen var veldig nyttig, og 
kanskje kan den føre til at flere søker midler til kurs? De som gjør 
det, har gode sjanser til å få støtte, fikk vi vite! Bygdekvinnelagene 
kan få tilskudd på inntil kr 3 000 for digitalsamlinger og inntil         
20 000 for fysiske samlinger 

«Hvem er vi – hvor vil vi?!» 

Det er en kunst å se seg selv fra ulike vinkler, og det ønsket distriktslaget å bidra til under 
årets høstseminar. Et par uker i forveien la vi ut en spørreundersøkelse og bad om innspill.  

Av de over 40 personene som svarte, mente 57,1 pst at bygdekvinnelaget passer for kvinner.    
i alle aldre, og 40,5 pst mente at bygdekvinnelaget egner seg best for aldersgruppen 40 – 60 
år. Mange var ikke var klar over at bygde-kvinnelaget bl.a. arbeider for kollektivtilbud for alle 
i hele landet og lovfestet rett til heltidsarbeid. Derimot var mange godt kjent med 
engasjementet knyttet til bl.a. et variert kulturtilbud i hele landet, inkluderende fellesskap av 
alle kvinner i Norge, at andelen av norskprodusert mat må økes og importvernet styrkes.    

Deltakerne fikk en presentasjon av hvilke saker som ble prioritert som de viktigste av de som 
deltok i spørreundersøkelsen, og svarene gav et utgangspunkt for diskusjon i plenum! 

Så ble alle bedt om å gjøre sine prioriteringer! De fikk kun 
velge tre blant ganske mange alternativer. Svarene gav de 
via Mentimeter på mobilen, og slik fikk flere erfare en 
morsom og rask måte å gjennomføre en meningsmåling på. 
Stikkordene som fikk høyest tilslutning da, var 
Mattradisjoner, Bygdeliv og Møteplass. 

Anne Mette Hjelle fra Førde har eget 
kommunikasjonsselskap. Hun bidrog til spørre-
undersøkelsen i forkant, og hadde ansvaret for både 
foredrag og gruppe-prosessen under seminaret.                                                                                          

Anne Mette utfordret oss blant annet til å ikke tenke «alle» 
når vi skal mene noe om hvem bygdekvinnelagene er til for. Og hun stilte spørsmål ved noen 
av temaene i den politiske plattformen til Norges Bygdekvinnelag, som blant annet nullvisjon 
for nedbygging av matjord. Står vi i fare for å ekskludere noen i utgangspunktet fra å ville 
delta i organisasjonen når vi er så restriktive i politikken vår? Vi fikk litt å tenke på. 

Tiden i plenum før lunsj, og gruppearbeidet i en god time etter lunsj, gikk veldig fort og 
engasjementet var stort. Det er mye kompetanse hos kvinnene som var til stede på 
Høstseminaret på Blaker Skanse. 

En av gruppene presenterer sine 
resultater fra  diskusjonen knyttet til 
temaet «Hvem er vi – hvor vil vi?!» 

 som var en del av seminaret.  
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Styret i Akershus Bygdekvinnelag vil få 
stor nytte av det som kom frem i samtalene 
og av kunnskapen de eksterne 
bidragsyterne delte. Vi håper de som var 
der fikk godt påfyll og ny inspirasjon med 
tilbake til sine lag. 

 
 
 
 
 

 

PROSJEKTER I MELDINGSÅRET 
 

«JEG ER HAVREN» 
 
Norges Bondelag rundet 125 år i 2021. I den anledning ble ABK engasjert av Norges 
Bygdekvinnelag til å synge inn og filme «Jeg er havren». Alle distriktene fikk ansvar for hver 
sin sang, Grisen står og hyler, Bæ-bæ lille lam, Kua mi jeg takker deg og andre 
landbruksrettede sanger.  
 
I korndistriktet Akershus var det nærliggende å synge om Havre. Resultatet fra syngende 
bygdekvinner over hele Norge skulle settes sammen som en hyllest til 125-års jubilanten.  
 
Lørdag 20. mai møttes en gruppe sangglade bygdekvinner på Aasgaard i Sørum.  Kleskoden 
var arbeidsklær eller bunad, gjerne med kjevle! Koret under ledelse av Bitten Jødahl fra 
Blaker lød slett ikke verst etter noen øvelser. Rådgiver Mona Askerød i Akershus Bondelag 
sto for filmingen og opptaket ble sendt til Norges Bygdekvinnelag. Maidagen bød på 
strålende sol og sommervarme. Vi bød på is og kald drikke. Til tross for meter`n og håndsprit 
ble det et hyggelig og sosialt treff. Vi hadde stort behov for å slå av en god prat med 
hverandre etter en lang periode med pandemi og restriksjoner.  

 
 
 
 
 
 
 

To fornøyde damer på 
Høstseminaret! Prosessleder 
Anne Mette Hjelle sammen med 
leder Marit Helene Lund.              
i Akershus Bygdekvinnelag. 

Bygdekvinner fra de minst smitterammede 
bygdene i Akershus kom sammen på 
Aasgaard for å synge for jubilanten, Hva var 
vel mer passende enn å ha 
landbruksmaskiner som bakgrunn? 
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BYGGKONKURRANSEN 2021 
 
I juni inviterte Akershus Bygdekvinnelag alle 
lokallagene i distriktet til å delta i konkurransen 
om hvem som kunne bidra med den «beste» 
matoppskriften basert  på bygg! Det var en 
oppfølging av det sentrale initiativet for å slå             
et slag for dette fantastiske råstoffet.  

Fristen for innsending var 31.12.2021. Et tips i utlysningsteksten var at man kunne hente 
inspirasjon og lærdom på Norges Bygdekvinnelags hjemmeside ved å klikke på lenken under: 
https://norsktradisjonsmat.no/finn-oppskrift?q=bygg 

I løpet av ettersommeren og høsten kom det inn oppskrifter til fagjuryen fra stadig flere lag, 
og før årsskiftet satt juryen med i alt 11 oppskrifter!   

Noen lag hadde en prosess der de fulgte innspillet om å lage en intern konkurranse, andre 
arrangerte temamøter og serverte ulike matretter med bygg som en sentral ingrediens. For at 
oppskriftene skulle komme med i konkurransen, måtte forslaget inneholde både bilde, 
oppskrift og fremgangsmåte.  

Kåringen av beste byggoppskrift fra Distrikt Akershus skjer på Distriktsårsmøtet 12.3.2022. 
Deretter blir gode oppskrifter publisert i sosiale medier og på hjemmesiden, til glede for flest 
mulig. Styret takker for engasjementet fra lokallagene!  

 

KURS I BABYMAT – «TIDLIG MATGLEDE» PÅ GEITMYRA 
 
Etter et års utsettelse på grunn av pandemien, fikk vi endelig gjennomført kursholderkurset i å 
lage sunn småbarnsmat i samarbeid med Geitmyra Matkultursenter. Kurset, som er finansiert 
av KvinnerUt, Mestring og kompetanse, ble gjennomført 26. oktober 2021. 
 

 
Geitmyra Matkultursenter befinner seg 
langt fra bytrafikken på en idyllisk gård 
fra 1700 tallet. Den er omgitt av flotte 
trær, her er grønnsakhage, urtehage, 
blomster, høner, kaniner og selvsagt en 
gårdskatt. 
 
Grønnsakene som ble brukt på kurset, 
var dyrket på gården. Deltagerne laget 
retter som naturlig søtet babykjeks, 
fruktmåltid, fiskepakker og grøt.  

 

Som avslutning ble bordet dekket til et felles måltid. Med litt ekstra krydder smakte 
småbarnsmaten godt også for voksne! 
 



 15 

 
T.v.: De unge mødrene  
var fulle av lovord om kurset. 
 
De uttrykte stor overraskelse over 
hvor enkelt det er å lage babymat 
selv, en sunnere og langt 
rimeligere mat enn den som 
kjøpes i butikken.  
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 Kursholder Anna F. Werenskiold 
 (til h.) ledet deltagerne gjennom  
 et praktisk og teoretisk opplegg. 
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STOR INNSATS OG ENTUSIASME FOR GJENBRUK 
 
Vi ville sette søkelys på bruk av plast og gjenbruk, og være pådrivere for bærekraft!  
Det ble et både positivt og morsomt prosjekt, både for de som har sydd før og for  
de som ikke hadde særlig syerfaring. Bildene i denne oppsummeringen viser noen glimt fra 
aktiviteten.  

 
Seks lag takket ja til å delta i prosjektet «Gjenbruk og 
fellesskap mot bruk av plast», og et kursopplegg som 
opprinnelig skulle gjennomføres i 2020. Det satte 
koronapandemien en stopper for.  
 
Akershus Bygdekvinnelag bad da Handelens Miljøfond, 
som har støttet prosjektet med kr 50 000,- om å få godkjent 
et alternativt opplegg. Det fikk vi ja til, og dermed kunne vi 
invitere til et «sysamtidigkurs» i 2021. Det gav lagene 
muligheten til å organisere syopplegg slik det passet for 
deltakerne og tilpassa koronaregler. Et av de seks lagene 
gjennomført det opprinnelige kurset.  
 

Målet med prosjektet var/er å redusere 
bruken av plastposer og inspirere andre til 
å tenke gjenbruk. Ymse typer gardiner, 
duker og sengetøy som ikke lenger var i 
bruk, slitte bukser og en kjole med flekker 
ble omforma til kreative handlenett og 
brødposer som kan erstatte emballasje     
av plast.  

 
Noen både sydde og hekla poser til bruk når en handler frukt og grønt i butikken. Av 
rapportene leser vi at både kreativitetene og sygleden var stor. En av deltakerne sa det slik:       
-Jeg er så glad for å få gjøre noe konkret, for FNs klimarapport gjør meg ganske nedtrykt.  
 
Til sammen deltok rundt 50 personer 
på sykursene. To av kvinnene som 
deltok, var fra henholdsvis Somalia og 
Sverige. På Facebooksidene til bygde- 
kvinnelagene Vestby, Nannestad, 
Nittedal og Hakadal, Frogn, Østre 
Udnes og Rælingen kan du lese om 
hva de har gjort i prosjektet. Frister 
det til å «herme»? Lagene har fått 
informasjon og maler/mønster, så det 
er bare å sette i gang!  
 
Redaktøren i Bygdekvinner ser på «Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast» som et svært 
viktig prosjekt. Vi har avtale om å skrive om det i Bygdekvinner nr. 1/2022 for å inspirere 
andre lag. På vegne av Akershus Bygdekvinnelag takker prosjektleder Ingrid Grene 
Henriksen for den store og viktige innsatsen fra deltakerne og lagene! 



 17 

 
  
 
 
 
 
 
Samlingen på Ås ble en 
nydelig ettermiddag og 
markering av Akershus 
Bygdekvinnelags 90 år-
jubileum. Lanseringen av 
nyutgivelsen av boka 
Mattradisjoner fra 
Akershus var en del av 
programmet.  

 
Det var stas å møtes i den flotte parken hos NMBU-Norges Miljø- og 
biovitenskaplige universitet. Været var på vår side og solen strålte om 
kapp med bygdekvinnene. Stemningen var på topp da trubaduren Tormod 
Hjermundrud stemte i på sin torader.  
 
Birgit Gullerud, leder i Ås BK, ønsket velkommen og 
distriktsleder Marit Helene Lund presenterte dagens 
program. Dyktige damer fra Kråkstad bød på 
velsmakende og nydelig innpakkede baguetter. 
 
Anders Heen gav oss en god orientering om NMBU fra 
første start i 1859 og frem til universitetet slik det 
fremstår i dag hvoretter han ledet an en rusletur i parken. 

 
 
Etter en kaffetår og nydelig bakst fra bygdekvinnene.   
i Ås BK var det tid for å feire 90-års jubilanten. Leder 
i Norges bygdekvinnelag og medlem i Frogn BK, 
Jorun Henriksen hilste fra Norges Bygdekvinnelag      
og overrakte en gave. 
 
 
 

Ellen Klynderud, tidligere generalsekretær i Norges bygdekvinnelag ledet 
oss med engasjement gjennom Akershus bygdekvinnelags 90 årige historie 
til vi ble Distrikt Akershus bygdekvinnelag i 2020. 
 
 
Som en fin avslutning på et vellykket arrangement lanserte vi nyutgivelsen 
av den populære boka Mattradisjoner fra Akershus. 
Arrangementet var et samarbeid med Ås- og Kråkstad bygdekvinnelag. 
 
 

BYGDEKVINNETREFFET 
PÅ ÅS 29. AUGUST 2021  
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MEDLEMSTALL pr. 31.12. 
 
Lag: 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2021  
Asker 54 50 56 47 44 39        40 
Aurskog – Høland 29 28 30 30 32 31        28 
Blaker 62 62 61 55 55 49        53 
Bærum 56 64 48 40 30 27        26 
Eidsvoll 65 64 64 59 52 52        51 
Enebakk 36 33 35 35 37 35        30 
Frogn 76 73 81 79 80 77        75 
Gansdalen 29 28 26 27 28 28        29 
Gjerdrum 44 39 44 39 38 39        37 
Kråkstad  56 55 55 56 54 48        48 
Lørenskog 26 27 35 37 39 38        37  
Nannestad 25 25 25 24 23 23        21 
Nes 35 34 36 34 37 31        32 
Nittedal og Hakadal 34 36 36 35 30 65        74 
Oslo 17 * * * 21 30        37 
Rælingen 61 60 58 54 55 55        54 
Skedsmo 56 54 46 40 43 42        40 
Ski 28 32 34 30 27 26        22 
Sørum 59 61 62 60 56 52        47 
Ullensaker 75 76 80 84 91 92        82 
Vestby 72 74 69 59 76 78        83 
Østre Udnes 32 41 52 70 85 81        74 
Ås 65 63 60 60 62 57        56 
Sum 1092 1079 1093 1054 1095 1095   1076  

 

RAPPORT FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER 

 
ÅRSOPPSUMMERING 2021 FRA AKERSHUS BONDELAG 
 
Organisasjonen 
Også dette året ble preget av smitteverntiltak, digitale møter og aktiviteter. Men vi fikk 
heldigvis holdt noen av høstens møter fysisk – fram til begynnelsen av desember. Vi er veldig 
fornøyd med å ha hatt fysisk ledermøte i 2021, og satser på å treffes oftere i 2022. 
 
Årsmøtet i Akershus Bondelag gikk av stabelen 17. mars, og ble også i år gjennomført på 
Teams. Hele styret ble gjenvalgt, og vi fikk et skifte på nestlederplass etter benkeforslag. 
Styret har siden bestått av fylkesleder Jens Thori Kogstad, nestleder Torbjørg Kylland og 
styremedlemmene Eli Berven, Helge Olaf Aas og Terje Gulbrand Romsaas. Førstevara Jørgen 
Thorshov møter i styret på linje med faste representanter. Marit Lund representerer Akershus 
Bygdekvinnelag og Siri Marlén Sundhagen representerer Akershus Bygdeungdomslag.  
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Ås Landbrukslag ble Årets lokallag, Asker og Bærum Bondelag ble årets vervevinnere           
og Stå-på-prisen ble delt ut til bøndene som ble rammet av raset i Gjerdrum, og til 
landbrukssjefen i Gjerdrum. 
 
Akershus var synlig til stede på årsmøtet i Norges Bondelag. Her ble det valgt en ny leder, 
Bjørn Gimming fra Østfold, og det ble vedtatt fem krav for å heve inntekten til bonden. 
 
Aktuelle saker i 2021 
Året startet dramatisk med redningsarbeid etter kvikkleireraset i Gjerdrum. Fylkesleder, som 
selv bor i Gjerdrum, og var evakuert i etpar døgn, var dypt involvert i arbeidet med å redde 
dyr fra de gårdene som var rammet. Akershus Bondelag tok i ettertid tak i 
grunneierproblematikken, og sørget for at berørte grunneiere fikk den informasjonen og de 
kontaktene vi kunne bidra med. 
 
Årets store studiearbeid i lokallaga vedrørende jordbruksforhandlingene ble gjennomført som 
planlagt. Bondelaget og Småbrukarlaget brøt jordbruksforhandlingene, og det ble fire dager 
med landsomfattende aksjoner. Her i Akershus var vi raskt på ballen – en time etter at bruddet 
var et faktum hang det første «Norge trenger bonden»-banneret oppe i Feiring. 
Aksjonsformen måtte holdes innafor smittevernreglene, og vi spredde voldsomt mange 
banner, bønder og malte rundballer i sosiale medier. Traktoraksjoner ble gjennomført i de 
fleste bygdebyene, og langt over 100 traktorer var ute og viste misnøye. Traktorer reiste fra 
hele landet mot Stortinget, og alle reiste gjennom Akershus. Vi møtte tilreisende traktorer på 
fire steder i fylket, og geleidet dem til Oslo.  
 
Både aksjonene til jordbruksoppgjøret, Åpen gård og sommerkampanjen hadde digitalt fokus. 
Og også Bondelagets 125-årsjubileum ble feiret med en haug med videoer, flagg og feiring – 
formidlet i digitale kanaler. Da bøndene i Maridalen protesterte mot at byrådet ville oppheve 
forretten de har til å leie gårdene videre, ble det også en digitalt formidla traktoraksjon.  
 
Året har vært preget av økende oppmerksomhet om bondens vanskelige økonomiske 
situasjon, og særlig fylkesleder og nestleder har vært på radio, tv og trykk for å formidle 
bekymring og behov for handling.   
 
Bondelagets klimaplan og klimaavtalen med regjeringa ble fulgt opp, blant annet med 
lansering av landbrukets klimakalkulator. I Akershus er interessen forholdsvis stor, og mange 
har begynt å ta den i bruk.  
 
Også i 2021 tok rovdyrproblematikk en del av tid og krefter i Akershus. Særlig i Eidsvoll øst, 
der en streifulv tok over 250 sau. Til tross for fellingstillatelse på ulven, fikk man aldri tatt 
den ut.  
 
Stortingsvalget var en thriller, og i Akershus Bondelag gjorde vi en stor jobb med 
politikerkontakt. Vi inviterte Akershus-kandidatene fra alle de største partiene enkeltvis til 
gårder i Akershus, der vi kunne snakke med dem om landbrukspolitikk. Vi spilte også inn 
podkast med hvert parti. Etter forespørsel fra Norges Bondelag inviterte vi også Oslo-
politikerne til Akershus, med video og landbrukspolitikk. Alt i alt hadde vi om lag 20 
politikere på besøk, og fikk gode samtaler med alle. 
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Og når vi først har nevnt den, så uthever vi vår splitternye podkast «Bønder ved byen», som 
fylkesleder Jens initierte, og som hadde premiere i juni. Podden lages av fylkesleder og 
rådgiverne Eline Oserud og Mona Askerød.  
 
Den nye regjeringen la sine regjeringsforhandlinger til vårt distrikt. Nærmere bestemt til 
Hurdalsjøen hotell, og Hurdal Landbrukslag var raskt på pletten med en stabel rundballer med 
budskap til politikerne utenfor hotellet.   
 
De siste åra har samarbeidet mellom fylkesbondelagene i Viken blitt tettere, all den tid vi har 
jobbet med å forberede overgang til Viken Bondelag. I skrivende stund er det uklart om Viken 
fylke skal oppløses eller bestå, og sammenslåingsprosessen er satt på vent til februar 2022. 
 
En viktig nysatsing i Akershus Bondelag i år har vært det nyoppretta verve- og 
rekrutteringsutvalget. Det mest merkbare utvalget har bidratt med så langt har vært de 
regionale samlingene for ungdom opp til 35 år, som ble kalt Pizza, prat og påfyll. Samlingene 
ble arrangert i samarbeid med Akershus Bygdeungdomslag. Til sammen 85 personer kom på 
tre samlinger, Sigrid Hjørnegård og Anders Huus fra Norges Bondelag foredro om 
landbrukspolitikk, ABU holdt quiz, og det var generelt god stemning! 
 
Det er også verd å nevne at Bedriftsutviklingsprisen for Oslo i 2021 gikk til Gruten AS, etter 
forslag fra Akershus Bondelag. Det er Innovasjon Norge som deler ut prisene. 
 
 
 
ÅRSOPPSUMMERING 2021 FRA AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG  
 

Vi, som mange andre organisasjoner, ble nødt til å holde fjorårets årsmøte digitalt over Zoom. 
Det gikk greit for seg, og deler av fylkesstyret var samlet på Grønt Fagsenter for det 82. 
ordinære årsmøtet som ble holdt den 20. februar 2021 på Zoom. Der ble uttalen «Vi kan ikke 
dyrke mat på asfalt!» vedtatt. 

Dette styreåret har vi vært svært aktive, de begrensede koronaforutsetningene til tross. 
Fylkesstyret har hatt innkjøringsmøte og en helg med forventningsavklaring på Siri sin hytte, 
to lokallag har blitt gjenoppstarta og fått «mini-høstkurs»; Enebakk Bygdeungdomslag og 
Nittedal/Hakadal Bygdeungdomslag. 
 
I mars og juni deltok vi på vårkurs, der den ene delen gikk digitalt og den andre fysisk 
sammen med Østfold BU. Dette har ført til et tett samarbeid med Østfold BU gjennom 
styreåret, med både felles kursholderkurs i forbindelse med Høstkurs og gjenoppstart             
av A/Ø-kampen. 
  
Dette styreårets tevlinger har gått både digitalt og fysisk. Og på tevlingsdagen på Grønt 
Fagsenter fikk vi tevla i sildeanretning i forbindelse med NBUs 75-årsjubileum!  På NBUs 
Høstarrangement møtte vi i høst mannsterke med over 110 deltakere! «Akershus er laget» 
ljomet i gymsalen på Lunner Ungdomsskole under premieutdelingen på lørdagskvelden.  
 
Vi startet opp Stolpejakt med ABU samme dag som nemndsdagen vi avholdt, og denne varte 
frem til høstkurset i september. I forbindelse med bruddet under jordbruksoppgjøret bestemte 
vi oss for å ta del i BU-aksjonen natt til 14. mai. I forkant av BU-aksjonen arrangerte 
fylkesstyret en intern dugnad, der vi lagde 3 bannere som ble hengt opp under aksjonsnatta. 
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Det var også hele ni lokallag som deltok under aksjonen med hjemmelagde bannere som 
prydet Akershus-bygdene. Vi i fylkesstyret er veldig fornøyde med innsatsen til lokallagene! 
 Vi har også hatt lokallagssamlinger med fokus både på verving og re-verving, NBUs 
Landsstevne som Akershus skal holde i 2023, og gjenåpning etter en rekke nedstengninger, i 
tillegg til en ekstra lokallagssamling med fokus på årsmøtet til ABU. 
  
Da juli kom, brukte vi tiden til å stålsette oss før årsmøtet i NBU, og arrangerte vårt 
tradisjonelle – og viktige – årsmøteutsendingsmøte på Grønt Fagsenter. Der går vi gjennom 
sakspapirene sammen og forbereder oss til årets viktigste, og største, møte i organisasjonen.  
 
Den 17.-18. juli var hele 19 årsmøtedelegater fra ABU i Stavanger for NBUs årsmøte. 
Majoriteten av årsmøtebenken fra ABU fikk prøvd seg på talerstolen denne helgen, noe vi 
synes er veldig gøy! Det ble i ekte BU-ånd arrangert årsmøtebankett med bunad og sang. 
 
Den 10.-12. september ble ABUs Høstkurs arrangert på Sundvolden Hotel med litt over 90 
tillitsvalgte. Det var en vellykket kurshelg med mange blide kursdeltakere. I tillegg til kursing 
av tillitsvalgte ble det arrangert ekstraordinært årsmøte på lørdagen. 
  
ABUs Høstarrangement og STIHL-cup ble arrangert den 2. oktober. Aurskog-Høland og Nes 
arrangerte begge gode tevlinger på Kjelle VGS. Det ble en god og sosial dag med mange 
flinke ABUere på tevlingsarenaen. Dagen ble avsluttet med fest på Momoen arrangert av 
Aurskog-Høland. 
 
I samarbeid med Akershus Bondelag arrangerte vi 
tre medlemskvelder med navn «Pizza, prat og 
påfyll», som går under ABUs nye prosjekt Kunnskap 
for knollen. Høstens tema var «landbrukspolitikkens 
– hva, hvorfor og hva nå?». Stor takk til ABL for et 
godt samarbeid, vi gleder oss til fortsettelsen! 
 
Den 13. november var 100 konsertklare ABUere i 
Oslo for Hagle-konsert. Det ble en vellykket kveld 
der vi møtte mange kjentfolk, både fra Østfold BU 
og Hedmark BU. 
 
Nå gleder vi oss til årsmøtet vårt og ser frem til nok 
et styreår med enda mer aktivitet og godt samarbeid 
både med Bondelaget og Bygdekvinnelaget. 
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medlem.tine.no

Hvorfor skal jeg være eier av 
TINE-samvirket?
• Et samvirke som jobber for best mulig økonomisk resultat 

fra din melkeproduksjon.

• Trygg og forutsigbar avsetning av melka.

• Tilgang til verdifull kompetanse i alle deler av  
melkeproduksjonen.

• En gunstig startpakke som ny bruker.

• Et godt faglig og sosialt miljø i produsentlaget.

• Et samvirke som sikrer deg konkurransekraft og 
påvirkning videre i verdikjeden.

Sammen skaper vi et levende Norge 
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DEL 2  - NYTTIG INFORMASJON TIL ARBEIDET I LOKALLAGENE  

 
 
 
 
 
 

Årshjulet for distriktslaget 2022: 
Sonemøter:            I perioden 1.mai – 30. september 2021  
Årsmøter i lokallagene:          I løpet av oktober 2022 
Distriktsårsmøtet                                12.mars 2022      
Landsmøtet til NBK i Bergen        Juni 2022 

Styremøter og komitémøter etter behov      

 
RETNINGSLINJER FOR SAMARBEIDET MED LOKALLAGENE 
 

Distriktsårsmøtet 
Fylkesårsmøtene gjennomføres etter plan for årsmøterullering.  
Styret i Akershus Bygdekvinnelag kontakter neste års vertskapslag og holder tett kontakt fra 
nyttår til årsmøtet.  
. 

Distriktsstyret har ansvar for: 
• Saksliste for årsmøtet 
• Sende ut sakspapirer iflg. vedtektene 
• Finne foredragsholder når  
• Gjennomføre årsmøtet 

 

Akershus Bygdekvinnelag og vertslagene samarbeider om:  
• Innhente priser for lokaler og nødvendig utstyr, overnatting, bespisning på årsmøtet, 

middag og foreslå meny for middagen 
• Fastsette dato i samarbeid med vertslagene 
• Finne sponsorer 
• Invitere ordfører som ønsker velkommen til kommunen 

 
Inspirasjonsseminaret 
Fylkesstyret har ansvar for gjennomføring av inspirasjon- eller høstseminar. Det blir arrangert 
høsten 2022. 
 

 
ÅRSMØTERULLERING  
 

2022 Ski og Enebakk 2028 Rælingen og Nittedal og Hakadal 
2023 Eidsvoll og Nannestad 2029 Asker, Bærum og Oslo 
2024 Nes og Østre Udnes 2030 Blaker og Sørum 
2025 Aurskog Høland og Gansdalen 2031 Ullensaker og Gjerdrum 
2026 Frogn og Vestby 2032 Ås og Kråkstad 
2027 Lørenskog og Skedsmo 2033 Ski og Enebakk 

 

Norges Bygdekvinnelags 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  
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SONER, INNDELING OG SONELEDERE 
 
Bygdekvinnelagene i Akershus er fordelt i fire soner.  
Sone 1: Ski, Kråkstad, Ås, Vestby, Frogn og Enebakk 
Sone 2: Asker, Lørenskog, Nittedal-Hakadal, Rælingen, Oslo og Bærum  
Sone 3: Gansdalen, Blaker, Skedsmo, Aurskog-Høland og Sørum. 
Sone 4: Nannestad, Østre Udnes, Gjerdrum, Nes, Ullensaker og Eidsvoll.  
Hver sone ledes av en soneleder. Sonelederne får tildelt sin sone på første konstituerende 
styremøte etter årsmøtet. Lokallagene får informasjon om hvem som er soneleder.  
 
Sonemøter holdes primært i tiden 1.mai til 30.september 
 
- Rullerende vertskapsplan for sonemøter er å finne i årsmeldingen 2021for Akershus 
Bygdekvinnelag. 
- Sonemøtene er åpne for medlemmer og ikke-medlemmer. Fylkesstyret er representert på alle 
møtene. 
- Dato bør fastsettes når årsplanen legges og informeres om så tidlig som mulig slik at alle lag 
i sonen kan føre dette inn i sin arbeidsplan. 
- Tema for møtet skal utarbeides i samarbeid med soneleder. 
- Vertslaget sender invitasjon til lagene i sonen i god tid i samråd med soneleder. 
- Laget sørger for lokaler, enkel bevertning og foredragsholder. 
- Soneleder hilser fra Akershus Bygdekvinnelag. 
 
Sonestyremøte(r) er omgjort til inspirasjonsseminar/høsteseminar og holdes 
i løpet av siste halvdel av november  
 
* Rullerende vertskapsplan for sonestyremøtene er å finne i årsmeldingen fra Akershus 
Bygdekvinnelag.  
* Dette er et viktig arbeidsmøte som alle styrene i sonen må prioritere. 
* Tema for møtet settes opp av fylkesstyret.  
* Soneleder, eventuelt distriktsleder har ansvar for å sende innkalling til sonestyremøtet. 
* Soneleder, eventuelt distriktsleder  leder møtet.  
* Enkel servering etter avtale 
 
STATUTTER FOR PRISUTDELINGER (med forbehold om endringer) 
 
Stå på – prisen 

• Deltar på de arrangement som Akershus Bygdekvinnelag lager til for lokallagenes 
styrer og medlemmer. 

• Nytenkning og kreativitet. 
• Innlemmer noe av Norges Bygdekvinnelags og Akershus Bygdekvinnelags 

arbeidsplan i sin egen. 
• Ivaretar «det gode bygdeliv» (kultur og historie) og er synlig i bygda. 

 
Unge Bygdekvinner  

- Det laget som har vervet flest medlemmer under 40 år. 
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Best i vekst   
- Det laget som har vervet flest nye medlemmer.  

 
Best på sosiale medier  
      - Det laget som har flest presseoppslag, best på Facebook og på hjemmesidene etc 
 
RULLERING AV SONEMØTER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
VALGSONER 2022-2033 
 
Deltakelse i valgkomitéen går på omgang. Leder i Akershus Bygdekvinnelag kaller inn 
valgkomiteen i god tid før årsmøtet. Se vedtekter s. ... angående REGLER OG INSTRUKS 
for valgnemnder. «Årsmøtene i distriktslag og lokallag velger en valgnemnd med 2-3  
medlemmer og 1 varamedlem. Disse blir valgt for 3-4 år med rullering. Medlemmet som har 
sittet lengst blir leder for nemnda og går ut ved neste valg. Medlem nr.2 rykker da opp som 
leder. Nytt varamedlem blir valgt hvert år».  
 
År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Sone 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 

 
 

 
 

Sone 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
       
1      Vestby Frogn Enebakk Ski Kråkstad Ås 

2 Bærum Rælingen    Lørenskog Oslo Nittedal/Hakadal Asker 

3 Gansdalen Aurskog -
Høland 

Sørum Blaker  Skedsmo Aurskog-
Høland 

4 Nes Østre 
Udnes 

Nannestad Gjerdrum Eidsvoll Ullensaker 

       

”4.juni 1931 samla kvinnelaga i Akershus seg til fylkeslag. Kristine Majorsæther blei vald til 
formann, og kontingenten fastsette dei til 10 øre året.”  
(Kirsti Dragsund: Kvinnegiv for bygdeliv. 50 år med Norges Bondekvinnelag.)   

Et av de nye piktogrammene til Norges Bygdekvinnelag i 
2021. Dette symboliserer tradisjonsmat, et tema mange i vårt  
kvinnefellesskap er opptatt av!  
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OVERSIKT OVER  LOKALLAGENE   * Postmottaker  
 

Lokallag Stiftet Leder Telefon/E -post 
Asker  1934 Yvonne Skjulestad 47 02 26 83 

yvonneskjulestad@gmail.com  
Aurskog - Høland 2009 Lisbet Langsrud 92 62 11 45  

 lisbet.l@online.no 
Blaker 1937 Jorid Holmsen 95 90 58 89  

Jorid.holmsen@gmail.com 
Bærum 1938 Unni Wolden Staver 

 
92 86 86 66 
baerum.bygdekvinnelag@gmail..com  

Eidsvoll 1925 Bente Tømte* 95 21 66 81 
bentetoemte@live.no  

Enebakk 1934 Elin Slette* 92 48 63 39  
slettefarmen@hotmail.com 

Frogn 1927 Solveig Olsberg* 45 91 28 86 
solveig4mail@gmail.com  

Gansdalen 1933 Else Jørgensen 90 13 08 45 
elsejorg@gmail.com  

Gjerdrum 1934 Hilde Olstad 915 76 299 
hildolst@online.no  

Kråkstad 1934 Astrid Hoel 924 53 989 
Astrid.hoel@online.no  

Lørenskog 1932 Karin Nygård Åstveit 95 08 03 84 
kanyaas@gmail.com 

Nannestad 1933 Inger E.Holter Holmgrunn 90 04 15 93 
 i-elihol@online.no  

Nes 1927 Margunn Koller Eggum 99 69 94 93 
margunn.koller@hotmail.com  

Nittedal/Hakadal 1936 Kari Frank 45 40 31 55 
frankari@gmail.com 

Oslo 2019 Nina Sundqvist 91 78 56 20  
nina.sundqvist@matmerk.no  

Rælingen 1939 Elsa Nora Skjerping 95 29 21 03  
elseskjerping123@gmail.com  

Skedsmo 1927 Aud Siri Huseby 41 50 51 27  
husaud@wj.no  

Ski 1930 Ruth Baumberger* 90 13 07 38 
ruth.b.baumberger@gmail.com 

Sørum 1925 Kari Tveit Mjønerud 93 84 23 82  
hemjo@online.no  

Ullensaker 1927 Hanne Lersveen 97 17 36 12 
ler_han@hotmail.com  

Vestby 1930 Trude Skage Andersen 91 16 91 40 
trsande@gmail.com  

Østre Undnes 1925 Ane Aanerud Grøndahl 90 08 58 93  
ane-2@online.no  

Ås 1934 Birgit Gullerud 93 03 19 0 
birgit.gullerud@itasnett.no 
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AKTIVITETER I LOKALLAGENE I 2021  
Informasjonen om lokallagenes aktiviteter er hentet fra lokallagenes årsmeldinger. Lokallag 
har årsmøtet innen 31.10. Derfor er noen aktiviteter fra november/desember 2020.  
 
Sone 1 
Ski Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter og andre aktiviteter: 

1. Digitalt møte, beredskapsmøte «Hva gjør pandemien med 
oss». 2. Medlemsmøte, besøk i skolehagen på Haugsjordet 
ungdomsskole 3. Bokmøte i samarbeid med Ski bibliotek. 
Andre aktiviteter: Oktober. Årsmøte på Haugjordet 
ungdomsskole. Tur til Drøbak. Blåbærtur. Kirkepyntkomité. 
Svelekontakt. Teaterring med 33 medlemmer, hvorav 14 
kommer fra Kråkstad BK. Gaver til Guatemalaprosjektet og 
bygdekvinnenes hjelpefond. 
Synliggjøring: Hjemmeside og facebookside. Infofolder til 
alle medlemmer. To infoberv til medlemmene og blomster til 
jubilanter. 

 
 Vestby Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: 8 gåturer med 3 til 31 deltakere. 

Andre aktiviteter: Årsmøte i oktober på prestegården med 26 
deltakere. Deltagelse på distriktsårsmøtet med tre medlemmer. 
Tre strikkekafeer. Olsokfeiring på Son kystkultursenter med 
120 besøkene. Syv personer deltok på sonemøtet på Ås med 
tema «Mattrygghet». Bokring. Strikking av babysokker – 
gjennom året ble det strikket 200 par.  
Kurs: Sy-samtidig kurs i prosjektet «Gjenvinning og 
fellesskap mot bruk av plast». Oppstart kurs i Follobunad, 
herre. 
Synliggjøring: Facebook. 

 
 Ås Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Årsmøtet ble avholdt i oktober med foredraget  

« Merking av mat « ved seniorrådgiver i Mattilsynet Aina K. 
Svenneby.  
Andre aktiviteter: Årsmøte i ABK, Nettmøte hvor leder 
Brigit Gullerud  presenterte Ås BK. Utflukt/gåtur på Beivoll. 
Sommerutflukt til NMBU parken med landskapsarkitekt i 
Statsbygg Hege Gultvedt. 25 deltakere. Teknisk arrangør 
sammen med Kråkstad BK for ABK`s Bygdekvinnetreff på 
NMBU. Arrangør av sonemøte med 50 deltakere. Tema: 
«Mattrygghet - ikke nok å være en god kokk» v/Aina K 
Svenneby. Kirkepynting  i Ås, Kroer og Nordby kirke. 
Lesesirkel med 10 deltakere. Stavgangsgruppe. Mange fine 
trimturer med opptil 10 – 12 deltakere. Vevstue. Strikking av 
209 par sokker levert helsestasjonen. Bunadskomité.  
Synliggjøring: Facebook, nettside og medlemsskriv. 
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Kråkstad Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: 1.Teamsmøte med oppfordring til   å gå 

måneskinnstur etter møte. 14 medlemmer gikk tur samtidig, 
men ikke sammen. 2.Teams-møte, Hvordan er det å være 
yrkesaktiv etter 12. mars 2020? Orientering om ny lesesirkel 
v/Åse Hege Fladberg. 3.Teams-møte. Grønt tema v/Tone 
Glemmestad og Torhild Solberg4.. Teams-møte: Arkeologiske 
utgravinger i Kråkstad v/ arkeolog Anne Herstad. 5. Tema 
frisk luft. 16 stk på tur til Trollplassen i Kråkstad med  «kaste 
på stikka konkurranse» 6. Fysisk møte med tema «Hva har 
covid 19 gjort med oss og veien videre v/ Torgunn Lippestad 
Andre aktiviteter: Lesesirkel. Årsmøte i i Akershus BK på 
Teams. Frokost-servering 17 mai til Kråkstad musikkorps. 
Medarrangør til ABK sitt bygdekvinnetreff på NMBU. Tur til 
roseslottet i Oslo. Pynting til høsttakkegudstjenesten. 
Utstilling på Finstadtunet « gamle kjøkkenreskaper». Gav 
økonomisk støtte til  «Ressursnettverket for barn og unge i 
Gjerderum» etter skredulykken. Blomster som påskehilsen til 
alle medlemmer. 
Deltagelse i bunadkomitéen. Spindelveven. Sokkeprosjekt.  
Kurs: Søm/omsøm/gjenbruk. 
Synliggjøring: Facebookside, hjemmeside, egen brosjyre og 
bruk av vipps. 

 
 Frogn Bygdekvinnelag 
Egne notater Årsmøte i oktober med 15 deltakere. 

Temamøter: 1. Måneskinnstur  med 7 deltakere og bål i 
skogen. 2. Sommeravslutning på Prestegården. Foredrag 
«Hvordan var Drøbak på den tiden prestegården ble oppført 
for 100 år siden. 3. Sopptur ledet av Marianne Tomter. 
4. Verdens matvaredag, åpent møte. Tomas Horne snakket om 
«Kunsten å ikke kaste mat». 
Andre aktiviteter: Sonemøte  på Ås hvor tema var 
mattrygghet. 7 medlemmer deltok. Digitalt møte med NBK, 
«Kaffe og Inkludering». Seks deltakere fra laget.        
Markering av verdensdagen for psykisk helse sammen med 
Frogn kommune. Servering av byggrynsuppe. Markering av 
kvinnedagen med eposthilsen til alle medlemmene (i stedet 
for fysisk møte pga pandemien). Markering av 90 års jubileet 
til ABK på Universitetet i Ås. Kirkepynting. Lesesirkel. 
Aktiviteter i ulike grupper og komiteer.   
Deltagelse på: Årsmøte til ABK, Årsmøte i Folkevang,  
Årsmøte i Frogn Bondelag,  Årsmøte i Frogn kulturråd,  
Årsmøte i Frogn og Nesodden bygdeungdomslag, Visit 
Drøbak, Distriksledermøte i Hedemark bygdekvinnelag 
(nettmøte). 
Samarbeidsgruppe mellom Frogn frivilligsentral, NAV i 
Frogn og Frogn Bygdekvinnelag 
Kurs: «Gjenvinning og fellesskap mot bruk av plast»,              
to kurskvelder med 15 deltakere. 
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KvinnerUT: Mestring og kompetanse. 6 kurskvelder. Tema 
«Skikk og bruk rundet måltider». Kvinner Ut «Flatbakst 
verden rundt». Opp til 11 nasjonaliteter deltok. (Kurset 
foregikk høsten 2020).  
Synliggjøring: Facebook. 

 
 Enebakk Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: 1.Måneskinnstur for medlemmer og deres 

familie.2. Velkommen til vårens vakreste eventyr. Styret 
kjøpte inn frøposer og sendte ut til medlemmene med 
oppfordring om å så hjemme. 3.Hagevandring på Nordre 
Brevig. Guidet rundtur i hagen. 10 – 15 stykker deltok.          
4. Bruk mindre plast. 
Andre aktiviteter: 1. Distriksårsmøtet i Akershus 
bygdekvinnelag 2021 Teamsmøte. To personer deltok.          
2. Planleggingsmøte for distriktsårmøtet 2022  
Synliggjøring/verving: Facebook, verving på julemarkedet. 

 
Sone 2 
Asker Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Arrangerte sonemøte for sone 2 i september. 

Andre aktiviteter: Håndarbeidsgruppe som har faste møter 
hver tredje uke, har hatt treff både ute og inne. Dyrk selv 
gruppa startet opp i april. 
Kurs: Snekkerkurset startet opp igjen sist høst. 
KvinnerUT: Pga. smittesituasjonen har det kun vært 1 møte i 
denne gruppa. Da stod epleplukking på programmet. 
Laget har hatt 8 styremøter.  Styret har ringt opp samtlige 
medlemmer. I tillegg har de sendt månedlige brev til alle 
sammen. Bl.a med forslag til månedens middag, som et felles 
samlende tiltak.   
Synliggjøring: Egne nettsider, Facebook, Medlemsskriv, 
Annonser, Leserinnlegg 

 
Lørenskog Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Søppelfritt i Lørenskog. Besøk fra Lørenskog 

bibliotek. 
Aktiviteter: Vandretur rundt Lørenskog Kirke. Sommertur til 
Drettvann sammen med Landbruksforeningen. Olsok feiring 
på Mellom-Hammer gård. Bygdekvinnelaget stod for 
serveringen. I august tur til Loftet Gardsbutikk på Eidsvoll. 
Høsttakkefest på Lørenskog Bygdemuseum.  
2 fysiske styremøter, resten av kommunikasjon har foregått 
digitalt. 
Synliggjøring: Plakater i nærmiljø, Facebook, Medlemsskriv, 
Kommunens nettside. 
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Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Streamet møte om surdeig. Tur i Ivars 

rundløype.  Supermåneskinnstur. Foredrag om Redesign og 
geriljabroderi. Planteauksjon med utdeling av diplom til 
deltakerne på kurset Aktiv fritid.  
Andre aktiviteter: Påskehilsen til medl. hvor styret lagde 
potter med basilikumfrø, som ble kjørt ut til medlemmene. 
Markering av kvinnedagen 8. mars. Logolansering på Galleri 
Wurth. Markering av Bygdekvinne uka. Sy samtidig: 
Gjenbruk og Fellesskap mot bruk av plast. Åpent møte om 
mangfold og inkludering. Deltok på Nittedal Matfestival i 
samarbeid med flere organisasjoner. Tur til Kvinnemuseet i 
Kongsvinger. Markering av Verdensdagen for psykisk helse. 
Egen Facebookgrupper for: Geriljabroderi i Nittedal og 
Bygdekvinner baker surdeigsbrød. 
Styret har hatt 9 styremøter både digitalt og fysisk. 
Medlemmene har fått regelmessige eposter om arrangementer 
i laget gjennom året. 
Medieoppslag: 12 
Synliggjøring: Facebook, medlemsskriv, e-poster. 

 
Rælingen Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: I august «Verdiskapning i landbruket med fokus 

på lokal mat». Foredragsholder Merete Furuberg. Is-lykt 
arrangement, flere av medlemmene lagde lykter til eget bruk.  
Andre aktiviteter: Høsttakkefest. Tur til Myrdammen i mars. 
Midtsommerfeiring på Bygdetunet, med binding av 
blomsterkranser og sangleker rundt maistangen.. 
Bygdekvinnelaget har hatt kafetjeneste på bygdetunet, som 
har holdt åpen hver søndag fom juni tom 5. september. Høst 
tur i skogen. Deltatt på bygdekvinnetreffet i Ås og på 
sonemøtet i Asker.  
Kurs: Sy samtidig: «Gjenbruk og Fellesskap mot bruk av 
plast». 
Laget har hatt 8 styremøter. Ringt alle medlemmene. 
Synliggjøring: Facebook, Medlemsskriv, Utdeling av lagets 
program på biblioteket, legekontor, frisørsalonger. 
Kommunens nettsider. 

 
Oslo Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Webinar i mars med tittelen «Fattigmenn, 

tilslørte bondepiker og rike riddere» med Annechen Bahr 
Bugge fra SIFO. I mai et webinar «Jordbruksoppgjør for 
dummies«  med rep. fra de ulike bondeorganisasjonene. 
KvinnerUT: Markering av FN-dagen 23.10.20, 
Førstehjelpskurs hos Røde Kors ute i det fri. Tur og 
utforskning av skulpturer i Slottsparken, teater om 
kulturutfordringer. 
Laget har hatt 4 styremøter 3 digitale, 1 fysisk.  
Synliggjøring: Facebook. 
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Bærum Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Adventsmøte 7.12 ble avlyst. Annen aktivitet er 

blitt avlyst pga smittesituasjonen og høy alder på 
medlemsmassen. Deltatt på sonemøte i Asker. 
1 fysisk styremøte i september ellers har det vært digitale 
møter. 
Synliggjøring: Holdt kontakt med medlemmene på e-post og 
telefon. Facebook. Medlemsskriv. 

 
Sone 3 
Gansdalen 
Egne notater Etter årsmøtet i oktober 2020 avlyste vi alle arrangementer. Både lesesirkel 

og turer ble satt på pause. Men vi har mange planer når det åpnes igjen! 
Aktiviteter: Møte i Gansvika for å ønske hverandre god sommer. 
Medlemsmøte i september og årsmøte i eget lag i oktober. Vi arrangerte vår 
første strikkekafè i Gansvika, der 17 strikkeglade damer møtte opp. I 
forbindelse med Jordbruksforeningens 150 årsjubileum møttes vi for å 
synge en sang for jubilanten. Det hele ble filmet og sendt med hjertelige 
gratulasjoner.  
Deltakelse: 2 fra laget deltok på årsmøtet i ABK. Tre styremedlemmer var 
med på idèmøte i Gansvka om strikkekafè. Ti personer representerte 
Bygdekvinnelaget vårt i «Stafett for livet» med tur til Minjarudkollen. Vi 
pyntet Fet kirke til høsttakkefest.  
Synliggjøring/verving: Høringssvar til Lillestrøm kommune om 
ventelisteordningen/sykehjemsplasser. Sammen med flere lag skrev vi brev 
til kommunen vedr. helsestasjon for ungdom. Vi har jobbet med ulike 
styringsdokumenter og laget liste over materiell som laget har, og hvor det 
er lagret. Deltok på minnemarkeringen etter 22.juli med dikt av 
I.E.Kjustad. Leserinnlegg i RB og Indre Akershus blad i forbindelse med 
stortingsvalget, tema: Gratis skolemat. Dette ble gjort sammen med de 
øvrige lagene i sona vår.  

 
Blaker 
Egne notater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteter: Eget årsmøte på Blaker skanse. Blodklubbsalg, «drive in» på 
Bruvollen der vi gikk tom for varer på under en time! Tur til Svarstadtjern 
med kafferast. Styret reiste rundt til alle medlemmene med en rose til hver, 
og ønsket god pinsehelg. Festmiddag for medlemmene i Bjørkesalen på 
Aalgaard. Medlemsmøte på Blaker skanse sammen med Sørum BK, med 
omvisning i Kunst skansens atelierer. Arrangør av sonemøte med tema 
jordvern og besøk av Sigrid Hjørnegård fra Norges bondelag.  
Kurs: I forbindelse med familiedagen på Blaker skanse holdt vi kurs i 
lompebaking for 5.og 6. klassingene i bygda. Kurs i data for seniorer. 
Lefsekurs er populært og måtte deles i to grupper. 
Deltakelse: Vi deltok på FN dagen på Meierikroa i Lørenfallet. To av 
styremedlemmene var med på årsmøtet i fylkeslaget på Teams. 5 sangglade 
medlemmer var med i koret som sørget for hilsen til Norges bondelags 125 
års jubileum. Vi pyntet Blaker kirke til høsttakkefest. 2 styremedlemmer 
representerte laget vår på «Idèmøte for å løfte bygda, inspirere til å skape 
stolthet i bygdefolket». Høstfest i Blakerværingen 4H der vi hadde med vår 
sedvanlige pengegave. 
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Synliggjøring/verving: Vi skrev brev til Lillestrøm kommune, med 
overskriften «Helsestasjon for ungdom – ikke rør den». Konklusjon: 
helsestasjonen for ungdom på Sørumsand består! I tillegg utarbeidet vi et 
leserinnlegg i Romerikes Blad sammen med de øvrige lokallagene i 
Lillestrøm kommune, der temaet var skolemat. Dette ble publisert i 
forbindelse med Stortingsvalget i september. 

 
Skedsmo 
Egne notater Laget har hatt færre arrangementer enn ønskelig under pandemien og 

restriksjoner som følge av den. Men vi har vært representert på en rekke 
steder. 
Aktiviteter og turer: Tyttebærtur arrangert av turgruppa samt arrangert 
eget årsmøte i Skedsmo samfunnshus.  
Deltakelse: 2 deltakere på årsmøtet i Distrikt Akershus. Vi deltok på 
Generalforsmaling i Skedsmo samfunnshus. 4 av medlemmene deltok i 
sang-hilsen i forbindelse med Norges Bondelags 125 års jubileum. Tur til 
NMBU, Ås, med utgivelse av Mattradisjoner i Akershus og markeringen av 
90 årsjubileet til fylkeslaget. På kulturminnedagene på Skedsmo 
Bygdemuseum deltok 3 av lagets medlemmer. På sonemøte i Blaker deltok 
2 av medlemmene fra vårt lag. Turnusen på lørdagskafeen i 
Bestyrerboligen på Huseby gård utgikk i år pga covid. 
Synliggjøring/verving: Egen hjemmeside som er aktiv. I tillegg utarbeidet 
vi et leserinnlegg i Romerikes Blad sammen med de øvrige lokallagene i 
Lillestrøm kommune, der temaet var skolemat. Dette ble publisert i 
forbindelse med Stortingsvalget i september.  

 
Aurskog-Høland: 
Egne notater Siden så mange arrangementer har blitt avlyst dette året, sitter vi igjen med 

følgende aktivitet i laget: 
Aktiviteter: Arrangement i Aurskog -Høland Kulturarena: avlyst! Tur til 
Rømskog, som har blitt en del av Aurskog-Høland kommune i 2020. Tur til 
Damtjern på Momoen.  Laget har pyntet Løken og Søndre Høland kirker i 
forbindelse med høsttakkefestene.  
Deltakelse: 2 styremedlemmer deltok på årsmøte i Distrikt Akershus, i 
tillegg til 1 avtroppende styremedlem i distriktslaget. 
Vi har hatt 1 medlem fra laget med i bokkomiteen til «Mattradisjoner i 
Akershus» som ble utgitt dette året.  
Syliggjøring: Film «bruk hele dyret» hvor temaet var å lage lammerull. 
Filmen er laget av Havier Berrocal – Albatross film. Fin film til bruk i 
synliggjøring av laget.  

 
Sørum 
Egne notater Fra november til juni ble det dessverre ikke arrangert møter i vårt lag, 

grunnet pandemien. 
Aktiviteter: Arrangerte eget årsmøte på Ålgård. Sommeravslutning på 
Nordlig, med omvisning i huset til Blaker og Sørum historielag. Felles 
møte med Blaker BK på Blaker skanse, med omvisning i Kunst Skansen 
sine atelierer. Medlemsmøte med besøk av glasskunstner. Sonemøte i 
Blaker med tema jordvern. Olsokarrangementet på Vølneberg ble 
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gjennomført med glans dette året, et samarbeid med Blaker og Sørum 
historielag. Tyttebærtur i september. 
Deltakelse: Jubileumshilsen til Norges Bondelags 125 årsjubileum. Vi 
deltok på sonemøte i Blaker med tema jordvern. Vi pyntet til 
høsttakkegudstjeneste i Sørum kirke. 3 av styrets medlemmer deltok på 
årsmøtet i distriktslaget. Leder deltok på årsmøtet til Sørum 
Bygdeungdomslag. 
Synliggjøring/verving: Egen side på Facebook der arrangementer og 
møter blir publisert. Utsending av julebrev. I tillegg utarbeidet vi et 
leserinnlegg i Romerikes Blad sammen med de øvrige lokallagene i 
Lillestrøm kommune, der temaet var skolemat. Dette ble publisert i 
forbindelse med Stortingsvalget i september. 

 
Sone 4 
Nannestad Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Sommertreff ved Øyungen med rømmegrøt og 

spekemat. Hagevandring på Bjertnes, brenneslesuppe, kringle 
og kaffe. Gjenbruk og felles krig mot plast: møte hos Grethe 
O. Kjærstad. Grethes barnebarn Ida viste frem plagg hun har 
sydd om. Mulighet for å sy handlenett, og alle fikk med et 
handlenett til bruk istedenfor plastposer. 
Andre aktiviteter: Tur til Hadeland sammen med Grønn 
kirkering. Besøkte Sysselgården på Brandbu (dåpstradisjoner) 
og Grindaker vev. Tur til Stein skole og Røtterud utstilling, 
videre til Nes kirkeruiner.  
Bygdekvinnelaget hadde to plikt-uker i Sansehagen ved 
Sykehjemmet. Skaperverkets dag Holter kirke: medlemmene 
var aktive med arrangering av dagen, pyntet alteret og bakte 
flatbrød til bevertningen. Nannestad festivalen: Stod på stand 
sammen med Bondelaget. Sankthansfeiring på Sykehjemmet, 
pyntet på hagefesten sammen med Grønn kirkering. 
Synliggjøring/verving: FB. Delte ut brosjyrer fra NBK under 
Nannestad festivalen.  

 
Østre Udnes Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Bruk hele dyret, Verdens matvaredag. 
Hageselskap med lyrikk. Sopptur 
Andre aktiviteter: Grilling av lammeburgere med Nes BU, 
Kvinnekafe m/ Nes kommune, Matfestivalen Brød og Sirkus. 
Kurs: Har hatt digitale kurs: lage dørkrans, beskjæring av 
frukttre, mat på bålpanne. Det har også vært toving av 
grytekluter, sitteunderlag og påskehøner.  Kursene på FB har 
blitt delt 41 ganger og har hatt 11.104  visninger.  Fysisk kurs: 
høstbuketter av lauv. Tradisjonsmat: Bruk hele dyret. 
Synliggjøring/verving: Har benyttet NBK sine forslag til 
leserinnlegg i lokalavisen. (3 stk. i samarbeid med Nes BK).  
Har hatt 6 medieoppslag totalt. Egen nettside, FB, Instagram, 
medlemsskriv(post eller e-post), kommunens nettside og 
flygeblad på matfestival.  
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Gjerdrum Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter: Foredrag om bærekraftig kosthold ved kokk 
Charlotte Mohn Gaustad. Dugnad ved Vandreforestilling i 
skogen i forbindelse med kulturuka. Adventmøte med 
foredrag om norske julehefter av Tom Brenne. 
Andre aktiviteter: Gåtur til gamle Tangen gård, fra tunet kan 
en se elvemøtet mellom Gjermåa og Leira. I samarbeid med 
Gjerdrum kommune og Frivilligsentralen deltok Gjerdrum BK 
i filminnspilling «Hele Gjerdrum danser». Kransbinding i 
samarbeid med Hagelaget. Tre fra styret deltok på NBKs 
Inspirasjonsseminar på Lillehammer i november. 
Kurs: Blodklubb kurs. 
KvinnerUT:  
Synliggjøring/verving: Aktivitetene er dokumentert på egen 
nettside, FB, medlemsskriv (post eller e-post) og kommunens 
nettside.  

 
Nes Bygdekvinnelag 

Egne notater Temamøter/aktiviteter: Juleverksted for barn. Laget 
julekranser. Dekket festbord og lagt bildene ut på FB og 
Instagram. Gått kveldstur på Elvestien. Tyttebær tur. Tre fra 
styret var på NBKs Inspirasjonsseminar på Lillehammer i 
november. Brød og Sirkus: hjalp til med opp- og nedrigging, 
leverte røre til steking av lapper. 
KvinnerUT: Kvinnekafe i november, Anne Marie Ramstad 
hold foredrag og ga nyttig informasjon om brystkreft. 
Arrangerer kvinnekafe sammen med Nes kommune og Østre 
Udnes BK. 
Sonemøte for sone 4: Nes BK var arrangør av sonemøte. Det 
var på Frøyhov. Foredragsholder Bjarne Gaut fra Viken 
Fylkeskommune. Tema var Frøyhovs forhistorie – sett med en 
arkeologs øyne. 
Synliggjøring/verving: FB og Instagram. Tre unge 
styremedlemmer har spurt venninner, tre nye medlemmer. 

 
Ullensaker Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Sommertreff ved Frogner dammen, bakte brød i 

vedfyrt bakerovn. Kursholder Aud Vegerstøl fra Vegårdshei. 
Høsttakkefest Ullensaker kirke, UBK invitert til kirkekaffe 
som også i år foregikk på kirkebakken. Ost og vinkveld på 
Uranienborg. 26 damer koste seg med 5 retter av ost, laget av 
Torunn Kvarme Aurstad. Passende viner til ostene ble 
presentert. 
Andre aktiviteter: Sommerturen var i år kortreist. 24 
personer fikk omvisning, og servert nydelig lunsj på Lily 
Country Club, det nye hotellet på Kløfta. 
Synliggjøring: Facebook og hjemmeside. 
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Eidsvoll Bygdekvinnelag 
Egne notater Temamøter: Bind deg en blomsterkrans på Eidsvoll 

Bygdetun. Botaniker og konservator Mari Marstein fortalte 
om botanisk mangfold og trusselen fra svarte listede planter. 
Tenning av Olavs flammen på Tingvoll. Iført sine flotte 
viking drakter deltok EBK sine medlemmer på overlevering 
av Olavs flammen fra Nidaros til Eidsvoll. Underholdning av 
Stian Carstensen. Det ble servert byggrynsuppe og mjød. 
Hvert år blir alle niendeklassinger innviet i hva som skjedde 
på Tingvoll for 1000 år siden, og om demokratiets betydning i 
dagens samfunn. EBK serverer vikingsuppe og «mjød».  
Andre aktiviteter: Samarbeids nettverk: vi bryr oss om 
Eidsvoll. Sykurs: sying av viking drakter. Høsttakkefest i 
Eidsvoll kirke.  
KvinnerUT: Gapahuk treff på Dokneshaugen, det ble servert 
byggrynsuppe med fårekjøtt varmet på bålet. 
Synliggjøring: 3 leserinnlegg i Eidsvoll Blad. Vi har ingen 
matjord å miste, Skolemat, Matberedskap. EBK facebook er 
aktiv: All informasjon om EBK sine aktiviteter, nye 
oppskrifter og bilder og viktig info fra NBK legges ut.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Et av de nye piktogrammene til Norges Bygdekvinnelag i 2021. 
Dette symboliserer bygdekvinnelagene sitt engasjement for 
naturen.   
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RESULTAT OG BALANSE 2021 
 



 37 

 
 
 
 



 38 

 
 
 
 



 39 

 
 
 
 

 



 40 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre noe! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


