
 

REFERAT FRA KLUBBKVELD 
 

Dato:  10.10.  År: 2019 Referent: Øystein Haugen 

 
 
 

Følgenede medlemmer møtte: 

Svein Tore, Bent Aslak,  Per Sanni, Liv Sonja,  Øystein,  Einar K,  Hermann,  Kolbjørn,  Egil, 

Ragnar, Per Harald. 

 

Odd gratuleres med dagen i dag 10.10. ! 

 

Egil ledet møtet i presidentens fravær, og ønsket velkommen kveldens foredragsholder,  

nestlederen i Holla Bygdekvinnelag, Mette Bøe. 

 

Før Mette Bøe fikk ordet, ble vi fortalt at vår utvekslingsstudent i Sør-Korea, (Victoria) har det 

veldig bra. 

 

Einar hilste fra Rotenburg, og kunne fortelle at Olav Gaute og Irene hadde vunnet gevinster i 

"Andeløpet" 

 

Mette Bøe om Holla Bygdekvinnelag 

*  Holla Bygdekvinnelag er  tilsluttet NORGES Bygdekvinnelag, som totalt har ca 11.400 

betalende medlemmer, fordelt på 427 lokallag.   

 

*  Vedtekter , organisasjonshåndbok og formålsparagraf  er utarbeidet.  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. 

 

*  Det er 15-16 lag i Telemark.   

 

*  Holla BKV har 55 medlemmer pr. idag.  Gjennomsnittsalderen er relativt høy.  Møtene finner 

sted på Søve og er åpne for alle, også for menn.  Både sentralt og lokalt er det egen hjemmeside 

og lagene er også på Facebook.  Det er et ønske om å få medlemmer fra Lunde  (lokallaget der er 

lagt ned)  men det er visst ikke så lett. 

 

*  Det foregår nå en prosess for å starte opp et Bygdekvinnelag i Oslo! 
 

*  Et medlemsblad gis ut 5 ganger i året. 

 



*  Fylkeslagene i Telemark og Vestfold er i dialog mht til samarbeid/sammenslåing.  Det er så 

store avstander i det planlagte nye storfylket, at det trolig ikke er hverken lurt eller praktisk å slå 

lagene sammen. 

 

*  Det første laget startet opp i Spjelkavik i 1917.  Mye av hensikten var å få valgt inne bønder til 

Stortinget, samt å styrke bondekonenes rettigheter.  Folkehelse og folkebad var tradisjonelle 

fokusområder fra begynnelse.  Tradisjonsmat, håndtverk, bærekraftig landbruk, inkludering og 

trivsel er de største satsningsområdene nå.  Inkludering betyr for eksempel å få 

innvandrerkvinner ut av hjemmene.  Da skjer integrering i samfunnet mye bedre. 

Innenfor bærekraftig landbruk arbeides det mye med å promotere BYGG i kostholdet, -ikke 

minst viktig i forhold til kolestol. 

 

*  Det pågår nå vervekampanjer, og mange steder var Bygdekvinnene aktive i årets valgkamp, og 

f.eks på Dyrsku'n.  Man kan være ordinært medlem eller støttemedlem. 

 

*  Hvert lag engasjerer seg i noe som er viktig for sitt nærmiljø, samtidig som det kommer inn 

under formålsparagrafen.  Målet er å bidra til å skape bedre lokalsamfunn. 

 

*  Det er startet opp et nytt internasjonalt engasjement  for landsbygda i Guatemala.  

Utviklingsfondet er med og det er det sentrale Bygdekvinnelaget i Norge som har valgt å bli 

involvert. 

 

*  Det lokale laget har startet å produsere (sy) bærenett (foreløpig 250 stk) og arrangerer sykurs 

gjennom  "Frivillighetssentralen". 

 

 

Mette Bøe ble takket for et interessant foredrag, og overrakt billedboka om kanalen. 

 

 

Andre momenter: 

*  Det etterlyses innspill til program, og "3-minuttene" bør gjenopptas 

 

*  Nils vant vin og Bent Aslak tok nappet 

 

 

 
 


