
Årsmelding Besteforeldrenes klimaaksjon Drammen og omegn for perioden 1.1.2019 – 

31.12.2019 

Styret har i perioden hatt følgende medlemmer 

• Elisabeth Tveter Briseid – leder 

• Eli Faldbakken Kvarme – sekretær 

• Turid Werrum – kasserer 

• Ragnhild Hoggen – styremedlem (død sommeren 2019) 

• Tor Gran – styremedlem 

• Henning Johansen – styremedlem 

• Aase Årvik – styremedlem 

• Kari Strøm – styremedlem 

• Ellen Leifsen – styremedlem 

 

Revisor: Gro Gulden 

Valgkomite: Hans Martin Solberg og Eli Faldbakken Kvarme 

Styret har i perioden hatt 8 møter og behandlet  56 saker. BKA Drammen og omegn hadde pr 

31.12.2019  198 medlemmer, en økning på 64 % siden forrige årsskifte . 

 

Aktiviteter i 2019 

- Åpent møte med lokalpolitikerne 25.4.2019 på Drammensbiblioteket – samtlige lokale 

politiske partier – med unntak av SP og KRF - stilte med en representant der tema var lokal 

klimapolitikk.  Åpningsappell v/Natur og ungdom.  Debatten ble ledet av Henning Johansen. 

Ca antall fremmøtte: 20 

- Åpent møte på Drammensbiblioteket 10.10.2019 med professor Dag O. Hessen. Tema 

Antropocen. Hva kjennetegner denne perioden? Hva vil det si for vårt liv her på jorda og 

hvilke endringer vil vi merke. Antall fremmøtte ca 70. 11 nye medlemmer. 

- Samarbeid med Kirkens bymisjon Drammen om politiker og naturfotograf Arne Nævra på 

organisasjonens «Seniorer i fellesskap» 4.11.2019. Tittel på foredraget: «Rettferdighet i dag 

og i framtiden». Appell ved BKA v/Elisabeth Briseid. 85 fremmøtte og 2 nye medlemmer. 

- To uformelle samvær med medlemmer etter styremøter på Jovialen på 

Drammensbiblioteket 

- Klimafestivalen 9. – 27.1.2019 – Stand på Union Scene 19.1. og «møte med besteforeldrenes 

klimaaksjon» i hjørnet i 1. etg. biblioteket. 10-12 gjester møtte til engasjerende og god 

samtale. BKA-medlem Elisabeth Smith hadde «Strikk og lytt» og «litteratur til lunsj» på  

Drammensbiblioteket. Innlegg på formiddagskafè på Bragernes menighetshus. 

Klimafestivalen er forøvrig også rapportert i årsberetning for 2018. 

- Elvefestivalen 24.8.2019  - stand m/utdeling av flygeblad, informasjon og verving 

- BKA’s landsmøte 21. og 22. september – Henning Johansen og Kari Strøm deltok 

- Broen til framtiden – flere styremedlemmer og andre deltok på konferansen 22.3.2019 og 

lokallagssamling dagen etterpå 



Annet engasjement: 

- Vi har støttet Kirkens bymisjons tiltak «Fix it» (Strømsø meningshetshus) 

- Medlemsbrev: Leder har sendt ut totalt 24 brev til medlemmene 

- Vi har delt ut flygeblad v/ Drammen jernbanestasjon ifm høstens valg 

- Vi har deltatt i Oslo ifm med den landsomfattende markeringen «Klimabrølet» 30.8. og i 

skoleelevenes streikeaksjoner 

- Vi deltok på NRK’s folkemøte på Bragernes Torg 2.9.2019 

- Debattinnlegg: Vi har hatt flere større debattinnlegg i pressen, bl.a. v/ElisabethTveter  Briseid 

(ETB), Martin Lindal, Mustafa Gezen, Kari Strøm, Aase Årvik. Kari Strøm og ETB fikk også 

presseoppslag da de møtte politikerne etter valget 18.9. og overleverte klimavettreglene. 

Reportasje i Norsk Ukeblad i november med ETB og Aase Årvik – «Advent med lave skuldre». 

- Vi har bidratt med kr 2500,- til Klimasøksmålet. Lokal innsats ifm Klimasøksmålet: Vi bisto 

Naturvernforbundet ifm kunstinstallasjonen «Lyslenken» i Bragernesåsen. Vi samarbeidet 

med Natur og ungdom og Naturvernforbundet i Drammen om lysmarkering på Bragernes 

torg 4.11. Vi bidro til dekning i Dagsavisen Fremtiden og tre oppslag i NRK. 

- Vi har besøkt lokale foreninger (Soroptimistene). Tre BKA-medlemmer sitter i 

koordinasjonskomiteen for Klimafestivalen § 122 2020: Turid Werrum, Maria Mercedes 

Brekke og Anne Cathrine Vogt.  

Drammen,  januar 2020 

 

ElisabethTveter Briseid, leder     Eli F. Kvarme, sekretær 

 

 


