
Les e-posten direkte i din nettleser  

 

   

  

   

Oppfordring: Deling i sosiale medier. 1.bondefamilie er ute nå.  
 
Hei alle sammen 
 
I vår kampanje Norge trenger bonden vil vi at så mange som mulig skal få se de flotte bøndene som viser 
bredden i norsk landbruk. Førstemann ut er bondefamilien fra Trøndelag. Vi ønsker å få hjelp fra dere, slik 
at vi sammen gjør Bondevenn.no  til noe alle ser. 
 
Gå inn på Facebook, Twitter og Instagram og del trønderfamilien fra Steinkjer. Det er nå vi har sjansen! 
 
Første post ut i den digitale delen av kampanjen #norgetrengerbonden er ute! 
 
Førstemann ut er trønderbøndene Oddvar Arne og Gunn Odlaug fra Sparbu i Nord-Trøndelag 
(Kvalitetsbonden). 
 
Vi har lagt ut post på Facebookprofilen vår. (https://www.facebook.com/bondelaget)  
 
Del bildet via posten du finner om trønderbøndene på facebook, og gjør det så fort som mulig. Du kan 
gjerne skrive inn en ny tekst, for eksempel basert på noe som står om dem på bondevenn.no . 
 
Her er to forslag fra oss: 
 
Forslag 1: Møt Gunn og Oddvar Arne, kvalitetsbønder i Sparbu. Her går kalvene utendørs for å bli sunne og 
sterke. Norge trenger bonden. Bli kjent med kvalitetsbonden og andre bønder på Bondevenn.no  
 
Forslag 2: På gården Skei i Sparbu i Nord-Trøndelag blir kalvene flyttet til små kalvehytter utenfor fjøset 
fra de er nyfødte. Frisk luft og utendørs klima gjør kalvene sunne og sterke. At råvarene holder høy 
kvalitet er avgjørende for at vi skal kunne leve av gårdsdrifta. Bli kjent med Gunn og Oddvar Arne og andre 
bønder på Bondevenn.no . #norgetrengerbonden 
 
Del også via Twitter. Se twittermelding på Bondelagets twitterprofil. Favorittmerk og retweet. Merk bilder 
på Instagram og twittermeldinger med #norgetrengerbonden. 
 
Vi sprer innholdet utover hele kampanjeperioden. Vi ser helst ikke at vi bare deler selve nettsiden 
Bondevenn.no . Vi trenger mange nye knagger for å få folk inn på siden. Derfor deler vi en og en post slik 
som nå. 
 
Takk så langt og lykke til! 
 
Vennlig hilsen 
 
Marthe Haugdal 
Kommunikasjonsrådgiver 
Tlf. 95 88 04 03  

   

  
  

   

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på 
lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på 

www.bondelaget.no for mer info.  
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