
Sendt til: Alle kontaktpersoner 28.04.17 
 
 
Hei, alle dere som skal være med å arrangere Åpen Gård 2017 
 

Velkommen som Åpen Gård-arrangører! 
 
Dette er en informasjonsmail som går ut til dere som står som kontaktpersoner for Åpen Gård. All 
informasjon og materiell fremover vil bli sendt til dere. Vedlagt er listen over årets arrangører. Sjekk 
gjerne at informasjonen her er korrekt. Dersom dere oppdager feil eller det blir endringer med deres 
arrangement kan dere ta kontakt med undertegnede.  
 
Materiell:  
Vedlagt er oversikten over det materiellet som sendes ut fra oss og fra samarbeidspartnerne våre: 
Tine, Nortura og Landkreditt. Materiellpakkene blir utsendt når arrangementet ditt nærmer seg. 
 
Generelt:  
Åpen Gård har blitt arrangert i over 25 år, og i fjor ble det holdt 87 Åpen Gård-arrangement som 
samlet ca. 70.000 store og små besøkende. Arrangementene er et viktig bidrag for å spre positive 
holdninger til næringa og sikrer et godt omdømme. Norges Bondelag samarbeider med Tine, Nortura 
og Landkreditt Bank om Åpen Gård, og det er viktig for oss at det er produkter fra disse 
samarbeidspartnerne som benyttes. Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og 4H bidrar på mange 
Åpen Gård-arrangementer. Ta dem gjerne med tidlig i planleggingen.  
 
Mer informasjon om arrangementet og tips til gjennomføring finner dere her:  
https://www.bondelaget.no/apen-gard-for-arrangorer/category8124.html 
 
Spesielt om arrangementet i år: 

1. Oppdatert logo (står også i vedlagt brev). I år erstatter vi den gamle logoen fra 1994 med en 
oppdatert versjon. T-skjortene og plakatene dere får tilsendt vil ha den nye logoen, mens vi 
bytter ut logoen på bannerne neste år. Den oppdaterte logoen inneholder mange av de 
samme elementene som den gamle, og dersom dere har gammelt materiell liggende fra 
tidligere kan dere fint bruke både gammelt og nytt materiell om hverandre. 

2. Støtte til bevertning på Åpen Gård: Våre gode samarbeidspartnere Tine og Nortura stiller 
som vanlig med støtte til bevertning på Åpen Gård (se materiellpakken). Nytt av året er at 
også Tine går over til en refusjonsordning, slik som Nortura. Dette gjør vi for at det skal være 
så enkelt som mulig å være arrangør. Ta kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål 
til dette.  

 
Invitasjon til «Norges største Åpen gård» 
For å lage aktivitet rundt jordbruksoppgjøret inviterer vi alle bønder til å vise fram det de jobber med 
på gården, og alle som ikke bor på gård til å følge med på det som skjer. Dette skjer ved at vi 
arrangerer «Norges største Åpen Gård» - på Facebook.  
 
Det er over 40.000 gårdsbruk i Norge, og onsdag 3 mai fra klokka 15.00 - 18.00 oppfordrer vi alle 
bønder til å åpne opp gården sin og vise fram det man jobber med. Du kan sende direkte fra fjøset på 
Facebook, legge ut video fra våronna, ta bilde av lamminga, grøftinga og fjøsstellet, vise fram de gode 
øyeblikkene og de uventa tinga som skjer i det tidsrommet vi arrangerer Åpen Gård. Vi vil rett og 
slett åpne opp gårdene våre og vise fram hverdagen på gården, til de vi produserer mat for.  
 
Eventen finner dere her; delta gjerne og del med lokallaget ditt! 

https://www.bondelaget.no/apen-gard-for-arrangorer/category8124.html
https://www.facebook.com/events/217402715422800/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1493384384158923


 

Lykke til med arrangementene utover vår, sommer og høst!  
 
Dersom dere har spørsmål til Åpen Gård kan dere ta kontakt med:  
Inger Johanne H. Sveen (undertegnede) – inger.johanne.sveen@bondelaget.no – 41 23 98 35  
 
 
Med vennlig hilsen 
Inger Johanne H. Sveen 
 

 
 
Rådgiver i organisasjonsavdelingen | Tlf. 41 23 98 35 
inger.johanne.sveen@bondelaget.no| www.facebook.com/bondelaget 
BONDE? Eller BONDE-sympatisør? Meld deg inn i Norges Bondelag! 
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