NYTTÅRSBREV
Vi i Berg Bondelag vil få ønske alle våre medlemmer et riktig godt nytt år. Vi har lagt bak oss et godt
år, som har gitt gode avlinger på de fleste vekster. En tørr og fin høst har også gitt gode forhold for å
få sådd høsthvete og sanket inn fòr av god kvalitet.
Styret i Berg Bondelag ser fram til et nytt og spennende år. På årsmøtet ble Hans-Trygve Torp valgt
inn som leder etter Kjell Einar Huseby. Det ble valgt inn flere nye personer i styret, som nå har blitt et
veldig ungt styre. Magnus Wik, Heidi Sønstegård og Jon Olav Hauge er alle nye styremedlemmer som
tar opp styrevervene studieleder, sekretær og verveansvarlig. Simen Mo og Odd Gunnar Mosen er
fortsatt med som henholdsvis kasserer og nestleder.
Arbeidsåret er i gang, og styret har allerede deltatt på flere møter og arrangementer. Vi går nå inn i
et valgår med stortingsvalg, og det vil bli spennende og jobbe fram mot valget.
Jordbruksoppgjøret 2017 kan bli spennende for mange. I den siste jordbruksmeldingen ble det lagt
fram flere forslag om endringer, som kan få vesentlig betydning for mange i negativ forstand.
Lokallaga skal gi innspill til Østfold Bondelag, og styret ønsker innspill fra medlemmer om ulike
synspunkter på hva vi bør belyse. Vær også forberedt på at medlemmer vil kunne få forespørsel fra
styret om å delta når innspill fra Berg bondelag skal utformes.
Berg Bondelag inviterer til pub-kveld på Rokke skole fredag 3 februar med tema og quiz. Dette skal
være en sosial og uformell aften for medlemmene, men en liten temadel vil det bli Det vil bli
servering av mat og drikke. Bjørn Gimming kommer og holder en rask gjennomgang av
jordbruksmeldinga.
Berg bondelag vil også invitere til medlemsmøte tirsdag 21. Mars, på Rød skole i Torpedalen. Dette vil
bli i samarbeid med Idd bondelag, og temaet for kvelden vil være søknadsmuligheter og
søknadsprosesser i Halden landbruket. Vi vil opprettholde tett kontakt med landbrukskontoret i
2017, og på dette medlemsmøte kommer Harald Nøding Østvik for å snakke om akkurat disse
temaene. Det vil bli enkel bevertning. Møt opp for å vise at vi er interesserte i å samarbeide med
landbrukskontoret vårt!
Vi vil også i år gjennomføre en markvandring i løpet av sommeren. Sted og tid er foreløpig ikke satt,
mere info kommer utover våren.
Vi vil minne om at Berg Bondelag er på facebook, der vil vi prøve informere om aktuelle temaer og
aktiviteter som skjer i bondelaget.
Samtidig vil vi oppfordre medlemmene våre til å verve nye medlemmer til Bondelaget. Stor
medlemsmasse er svært viktig for organisasjonens slagkraft. Meld fra til Jon Olav Hauge som er
verveansvarlig, eller en av de andre styremedlemmene.
Styret i Berg Bondelag vil framover sende ut mer informasjon på mail, og vil derfor be våre
medlemmer om å sjekke at de har oppført riktig e-post adresse. I tillegg oppfordrer vi medlemmene
til å registrere e-post adresse om de ikke har gjort dette.
Det har den siste tiden vært noen endringer med tanke på gateadresser istedenfor gårds-/stedsnavn
og vi ønsker derfor at alle medlemmene kan se om de trenger og oppdatere dette.
Vi ser fram imot å ta fatt på arbeidet med å drive Berg bondelag videre. Det er også viktig å huske på
at vi ikke klarer dette uten hjelp fra medlemmene. Møt opp på arrangementer og møter, og vær ikke
sene med å ta kontakt med en av oss i styret om det er noe dere lurer på eller vil at vi skal jobbe
med! Styret i Berg bondelag vil med dette ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og ett godt
nytt år.

Telefon- og adresseliste til styret i Berg Bondelag
Navn (verv)
Hans-Trygve
Torp (Leder)
Odd Gunnar
Mosen
(Nestleder)
Simen Mo
(Kasserer)
Heidi
Sønstegård
(Sekretær)
Magnus Wik
(Studieleder)
Jon Olav Hauge
(Verveansvarlig)
1. Vara:
Lene Harboe
Mjølnerød
2. Vara:
Hanne Fosby
3. Vara:
Karianne
Fuglerud Ingerø

Postadresse
Strupeveien,
1782 Halden
Ødegården,
1788 Berg

E-mail
ht.torp@gmail.com

Telefon
482 09 087

oggunnam@online
.no

480 37 544

Øvrevoll,
Rokke, 1763
Halden
Viksletta 173,
1789 Berg

simen-mo@online.no

995 08 384

heidi.sonstegaard@live
.no

918 26 303

Marcus
Nilsens gate 1,
1776 Halden
Viksletta 173,
1789 Berg
Molkersrød
Gård, 1763
Halden
Sørbrøden
Gård, 1763
Halden
Østtorpskoge
n, 1763
Halden

magwik88@hotmail
.com

994 57 030

jonolav@khauge.com

995 95 520
954 79 054

hfosby@yahoo.com

957 84 766

Kfi.fjorfe@me.com

922 16 165

