
 

 

Årsberetning for Skiptvet Bondelag 2019-2020 

 

Styret har bestått av: 

Leder:  Per Kristian Solberg 

Nestleder:  Øyvind Wethal 

Kasserer:  Lars Agnalt 

Sekretær:  Harry Hågensen 

Studieleder: Ole Magnus Christiansen 

Skolekontakt: Ole Henrik Stenerud 

 

Laget hadde pr. 1.10.2020 – 205 medlemmer. Dette er omtrent på samme nivå vi har ligget 

på de siste årene. Dette arbeidsåret har vært sterkt påvirket av Korona og regler for 

smittevern. Vi har derfor måttet avlyse og endre en god del av våre planlagte aktiviteter. 

Styret har avholdt 3 ordinære styremøter og et på telefon/mail. 

 

Aktiviteter for medlemmer har vært følgende: 

28. november: Pub kveld hos Ole Magnus med presentasjon av aktivitetsplan for nye 

arbeidsåret. Vi hadde leid inn HMS rådgiver Anlaug Wennevold som 

kontrollerte våre brannslukningsapparat. 

6. februar: Temamøte grøfting og hydrotekniske tiltak. Atle Hauge fra NIBIO, 

Øyvind Thømt og Tor Jacob Solberg bidro med sine innlegg. Skiptvet 

mølle og Myhre Miljøprodukter deltok også. 

14. februar: Innspill til jordbruksforhandlingene, studieringen sendte sitt svar til ØB. 



17. mai: Det ble ikke noen tradisjonell feiring i år, men Bondelaget stilte opp i 

en kortesje med sine traktorer, som kjørte rundt i bygda. Ca 20 

traktorer deltok, og det ble en fin markering av nasjonaldagen. 

11. juni: Markvandring hos Per Kristian Solberg og Anne Kraggerud fra 

Felleskjøpet delte av sin kunnskap. Det var også visning av tørke og 

fyringsanlegg. Kvelden ble avsluttet med grilling og sosialt samvær på 1 

meters avstand. 

 

På grunn av Korona og smittevernregler har vi måttet avlyse følgende planlagte aktiviteter: 

Familiedag med ski og aking, våronnmøte og Bygdedagen ble avlyst for alle. 

 

   

 

Aktiviteter rettet mot skole og barnehager. 

10. januar: Skolegris for 10. klasse på Kirkelund. Kåre Ødemark viste elevene hvordan 

man deler opp og tar vare på slaktet og dette ble overlevert til skolen for bruk  

i undervisningen. 

23. januar: HMS dag for 9. trinn med innføring i sikker bruk av redskaper og 

sikkerhetsutstyr. Kåre Ødemark demonstrerte sikker bruk av motorsag og 

riktig verneutstyr. 

19. mai: Geitene ble sluppet i havna ved Kirken, men det ble et forenklet opplegg, bare 

barnehagene kom for å se på. Vestgård skole og 3. klasse ønsket ikke å være 

med, så det tradisjonelle ku slippet ble avlyst. 

  

Vi har også deltatt på følgende: 

• Øyvind Wethal og Per Kristian Solberg representerte laget på ledersamling på 

Brennemoen Hotell 

• Årsmøte i Østfold Bondelag ble i år avholdt digitalt og Per Kristian Solberg deltok. 

• 1 styremedlem har deltatt på organisasjonskurs i regi av Norges Bondelag 

• Laget sponset også årets TV aksjon med kr 1000,- 

• Vi har vært med på rydding av Finnlandsbekken for bekjempelse av Tuneflua. Vi stilte 

mannskap med motorsager og kappet greiner og busker som gikk ut i vannet og lag 

fra Velforeningene i sentrum dro dette opp på land. La oss håpe dette hjelper. 

• Bondelaget og Bygdekvinnelaget søkte på midler fra Rovviltfondet for innkjøp av 

tilbehør til Bisonteltet. Vi har tidligere fått innvilget midler til kjøp av Bison telt, så vi 

ønsket oss nå Espegård bålpanne. Midlene ble innvilget og vi disponerer nå meget 

bra utstyr for utendørs arrangementer.  



• Bondelaget og Bygdekvinnelaget hadde fått jobben med å servere under middagen 

på Kommunens julebord. Lagene stilte opp med til sammen 20 stk, som gjorde en 

kjempefin innsats.  

 

 

 

Styret vil til slutt få takke medlemmene for god oppslutning om våre 

arrangementer, som vi har gjennomført i dette spesielle arbeidsåret.  

 

 

 

 

 


