
  

  

 

Til lokallagene!          April -21  

Å sy samtidig selv om vi ikke kan sy sammen   

Inviter til sysamtidigaktivitet! 

 Nytt opplegg for prosjekt Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast 

Etter inspirasjon på distriktsårsmøtet der et lag fortalte om måneskinnstur samtidig men ikke 

sammen, kom ideen om å endre opplegget for prosjekt Gjenbruk og fellesskap mot bruk av 

plast. Nå håper styret i Akershus Bygdekvinnelag at alle lokallagene blir med i prosjektet med 

det nye opplegget.   

Siden det fortsatt ikke er mulig å arrangere kurs, ble det sendt henvendelse til Handelens 

Miljøfond (HMF) om å få godkjent forslag til endringer i prosjektet ut fra tanken om at 

"Målet helliger endringer i planen". Endringene ble godkjent øyeblikkelig!   

Alle lagene har tidligere fått tilsendt prosjektinformasjon, en frukt-/grønnsakpose og 

mønstermal til en slik og forslag til andre produkter som kan syes som erstatning for 

plastposer. Meld fra til prosjektleder dersom det er ønske om å få dette tilsendt på nytt eller 

om dere har spørsmål/kommentarer når dere har lest gjennom teksten om nytt opplegg.  

 

Vi håper opplegget for det nye prosjektet frister til deltakelse:  

1. Lokallagene i Akershus Bygdekvinnelag sender ut/offentliggjør prosjektinformasjon om 

prosjekt Gjenbruk og fellesskap mot bruk av plast og inviterer medlemmer og andre 

interesserte til å bli med på et sysamtidigkurs. (Vedlagte forslag til invitasjon kan gjerne 

brukes ved å sette inn lagets navn og logo, frist for påmelding, navn og e-post til den som skal 

ha påmelding, evt informasjon om f.eks. utdeling/henting av materiell o.l. og gjerne bilde av 

grønnsak-/fruktposen som dere har fått tidligere. Det er viktig at informasjon om bakgrunn for 

prosjektet og støtte fra Handelens Miljøfond er med.)  

 

2. Lokallaget tar imot påmeldinger og setter opp ett eller flere tidspunkter da de påmeldte skal 

sette seg ved symaskinen og sender ut mønstermal og ideer til de påmeldte. (Begrepet samtidig 

kan jo defineres vidt: Samme klokkeslett, formiddag, ettermiddag, kveld, uke…) 

Sysammenaktivitetene kan gjennomføres i vår, sommer og utover høsten.  

15.6.21: Påmelding fra interesserte lag til ingridgrene@gmail.com  

1.12.21.: Rapporteringsfrist til Ingrid GH. Rapporteringsskjema blir sendt lag som deltar.  

 

3. Deltakerne sender bilder og evt videoer av aktiviteter og produkter til kontaktpersonen i 

lokallaget. Dette legges ut på lagets Facebooksider. Dette vil bli delt på ABKs Facebooksider 

og evt benyttes i rapporten fra Akershus Bygdekvinnelag til HMF og av HMF.   

 

4. Lagene som har sysamtidigaktiviteter får kr 1500 til et åpent miljøarrangement/-tiltak med 

informasjon om lokallaget og Handelens Miljøfond. Dette kan f.eks. være utstilling av og evt 

salg av produktene, demonstrasjon av hvordan de er sydd, foredrag om plastproblematikken, 

samarbeid med andre lag/organisasjoner. La kreativiteten blomstre!    

  

Med hilsen fra prosjektleder  

mailto:ingridgrene@gmail.com

