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Nyhetsbrev april 2017 
Hei andelsbønder! 

 

Velkommen til ny høstesesong i Sverdstad 

andelslag, og en særlig velkommen til dere 

som er nye i 2017. 

Litt info, spesielt for dere som er nye 

I retningslinjene som ligger på vår 

Hjemmeside http://sverdstad.no beskrives 

organiseringen av andelslaget. Kort fortalt 

har bonden knyttet til seg en kjernegruppe 

som har ansvar for felles arrangementer, 

holde hjemmesiden vår oppdatert, gi ut nyhetsbrev og forøvrig ta initiativ til 

utvikling av andelslaget. 

Kjernegruppen 2017 

Består av Siri Næss, Gro Wilhelmsen, Monica Olsen, Runa Rismyhr, Tore Holden 

og Anne-Berit Holden (leder i kjernegruppen) 

Kontakt og kommunikasjon 

Den offisielle informasjonskanalen for Sverdstad Andelslag er hjemmesiden: 

http://sverdstad.no 

Kontaktadresse til andelslaget er asbjorn@sverdstad.no 

Asbjørn Lavoll sender ut ukentlige høstemeldinger om hvilke grønnsaker som kan 

høstes og legger ved annen info som nyhetsbrev, invitasjoner til sosiale 

arrangementer og dugnader. 

Face-book: https://WWW.facebook.com/sverdstadandelslandbruk 

Denne siden krever ikke medlemskap og er åpen for alle, også de som ikke er 

andelsbønder. 

Urtebenker og drivhuset 

blir plassert bak boden i år. (bakenfor der vi har hentet grønnsaker i vinter) 

http://sverdstad.no/
http://sverdstad.no/
mailto:asbjorn@sverdstad.no
https://www.facebook.com/sverdstadandelslandbruk
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Arrangement i 2017 

Hvert år har vi arrangert en Vårsamling og en Høstesamling, og dette viderefører 

vi også i 2017. 

Vårsamling 

Lørdag 3.juni fra kl.14-16 på gården 

Hensikten er å få en felles start på andelsåret og hilse på andre i andelslaget, 

knytte kontakter, ha litt erfaringsutveksling om hvordan det er å være 

andelsbonde, og få en omvisning på gården for den som ønsker det.  

Høstesamling 

Lørdag 2.september fra kl.14-16 på gården 

Tema på denne samlingen er: Biodynamisk landbruk, hva er det? 

På denne tiden bugner det av grønnsaker på åkeren og vi tar med oss en 

matrett fra åkerens grøde som vi deler ved et felles bord. 

Her kan det utveksles mange 

oppskrifter som kan legges ut på vår 

hjemmeside i etterkant.   

 

Egen invitasjon til fellesarrangementene sendes ut sammen med høstemelding 

medio mai og medio august. Det viktigste nå er at du setter av datoene!!! 

Noen trivselsregler 

Det er en flott opplevelse å høste sine egne grønnsaker. Andelslaget har vann til 

vasking av grønnsaker og en sittegruppe nede ved jordet på høyre side. Her kan 

vi ta en hvil, en kopp kaffe og en prat, og vi har vi alle et ansvar for at det ser 

pent og ryddig ut der. 

Vi anmoder også alle om å lese de ukentlige høstemeldingene nøye framover 

for å følge instruksjonene om hvilke rader vi kan høste grønnsaker på. I tillegg må 

vi være nøye med å sette fra oss spaden eller greipen der vi slutter å høste, slik 

at neste andelsbonde vet hvor han eller hun skal fortsette. 

Da ønsker vi hverandre lykke til i det nye andelsåret 2017, så ses vi vel i åkeren!  

Med ønske om en god høstesesong fra kjernegruppen og Asbjørn 

v/Anne-Berit Holden 


