Årsberetning for Skiptvet Bondelag 2017– 2018
Styret har bestått av:
Leder:

Per Kristian Solberg

Nestleder:

David Larsen

Kasserer:

Lars Agnalt

Sekretær:

Petter Søby

Studieleder:

Ole Magnus Christiansen

Skolekontakt:

Øyvind Wethal

Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 4 styremøter, samt en del kontakt på telefon og
mail.
Øvrige aktiviteter har vært følgende:
9. november: 2. møte «tryggere sammen». Vi hadde besøk av Indre Østfold Brann og
Redning, samt Indre Østfold Ambulansetjeneste. Vi fikk en god innføring i
hvilken hjelp og hvilket utstyr tjenestene kan tilby.
11. januar:

HMS dag på Kirkelund 9. klasse, samme opplegg som i fjor, Anlaug Wennevold
tok teoretisk del og Kåre Ødemark viste verneutstyr og riktig bruk av
motorsag. Dette var da en dag hvor elevene fikk innføring i arbeidslivet, de
som valgte teoretiske fag var på høyskolen i Halden, og de som valgte yrkesfag
var med oss. En meget vellykket dag som ble avsluttet med pizza på Kroa
sammen med elevene.

18. januar:

3. møte «tryggere sammen» og vi gikk gjennom beredskapsplaner på den
enkelte gård, og vi hadde besøk av Bjørn Hvaleby.

15. februar:

4. møte « tryggere sammen» og temaet var tiden etter den akutte krisen var
over. Torild Solberg Kasbo fortalte om hva bedriftshelsetjenesten kan bistå
med og Anne Sofie Lund belyste hvilke apparat kommunen kan bistå med.

19. februar:

Studiearbeid « foran jordbruksforhandlingene « ble avholdt med 2
studiekvelder og vi sendte inn høringssvar.

22. mars:

Våronnmøte med Else Villadsen fra Forsøksringen og vi fikk innføring i
fangvekster og ettergrøde, som var veldig interessant og lærerikt. Øyvind
Thømt tok for seg nyheter fra Landbrukskontoret.

15. mai:

Kuslipp hos Marit og Alf Håvard Bro og slipp av geiter ved kirken. Vi hadde
besøk av 3. klasse fra Vestgård og barnehagene. På kirkebakken serverte vi
barna saft og boller til alle sammen og det var ca 180 barn og voksne til stede.
3. klasse gikk så over til Marit og Alf Håvard og på veien hadde de natursti, og
så ble kuene slippet. Etterpå var det grilling og alle gikk fornøyde hjem.

17. mai:

Bondelaget deltok med et stort oppmøte i borgertoget.

3. juni:

Bygdedagen med stands og informasjon om landbruket i Skiptvet og vi viste
fram kalver og geiter. På grunn av den intense varmen, valgte vi ikke å stille ut
så mange dyr.

14. juni:

Markvandring hos Karoline og Øyvind Wethal. Dette ble en meget vellykket
kveld med svært mange fremmøtte, ja vi ble faktisk litt optimister da det var
en av de få gangene det regnet på forsommeren. Bjørn Inge Rostad fra
forsøksringen tok for seg ugras og bekjempelse av dette. Han advarte oss
spesielt mot hønshirse, et ugras i stor fremgang også mot våre områder.
Øyvind Thømt hadde også ordet og tok for seg tørken som nå viste tydelig
tegn til avlingsskade. Han gikk da litt gjennom regelverk og prosedyrer i
forbindelse med søknad om avlingsskade.

12. juli:

Pub kveld på Kroa og temaet var den ekstreme tørken som herjet med oss.
Lars Agnalt hadde fått informasjon fra fylket og fortalte litt om rutiner i
forbindelse med søknad om avlingsskade. Tross det dystre bakteppet ble det
en trivelig kveld og vi var ca 25 stk som møtte opp.

28. august:

Felles møte med Landbrukskontoret i Våler/Svinndal og Skiptvet og
Bondelaget. Sverre Saksebøl tok oss gjennom søknadsprosess i forbindelse
med tørken. Svært mange fremmøtte, hele store salen var fullsatt.

27. september: Pløyedemonstrasjon hos Helene Vister Andersen med besøk av Felleskjøpet
og Kverneland. Det ble også tid til grilling og sosialt samvær.
Vi har også deltatt på følgende:
•
•

David Larsen og Per Kristian Solberg representerte laget på ledersamling på Refsnes
Gods
David Larsen og Per Kristian Solberg representert laget på Østfold Bondelag sitt
årsmøte på Hafslund Hovedgård. Der ble vi kåret til Årets Lokallag og vi fikk kr 5000,- i
gave, samt diplom og blomster.

•

•

•
•

Kunstprosjektet Skiptvet Landbrukshistorier, sammen med Søssa Jørgensen og Geir
Tore Holm. Prosjektet endte opp med utstilling på Galleri F 15 på Jeløya, hvor vi på
åpningen hadde egen stand, der vi presenterte landbruket i Skiptvet og serverte
smaksprøver. Dette ble for oss meget vellykket og hele utstilling har også vært
vellykket med stort mediefokus og kontakt med nye grupper av folk vi vanligvis ikke
ser så mye til. Vi retter en stor takk til Søssa og Geir Tore, samt våre medlemmer som
har bidratt. Dette har vært: Mona Hansen, Helene Vister Andersen, Alf Håvard Bro,
Tor Jacob Solberg, Bjørn Vidar Garseg, Stian Haltuff og Håkon Solberg. Lars og Nina
Sæther har også vært med i prosjektet.
Laget har vært med å sponset innkjøp av hjertestarter sammen med 4 andre lag i
bygda. Denne er nå plassert ut her i Vonheim og David og Per Kristian har vært på
kurs.
Laget sponset også årets TV aksjon med kr 1000,Møte med rådmann og ordfører og vi drøftet tørken og hvilke konsekvenser det fikk
for bøndene i Skiptvet. Vi var representert med Tor Jacob Solberg, Lars Agnalt og Per
Kristian Solberg

