
          REFERAT FRA JULEMØTE – HOLLA BYGDEKVINNELAG
                          PÅ SØVE ONSDAG 14. DESEMBER.

Leder Åshild Pershaug ønsket velkommen til årets julemøte.
Det møtte 26 medlemmer.

Møtet åpnet med at vi sang Julekveldsvisa.
Jane leste 3 hyggelige juledikt.

Åshild takket for dugnaden som ble gjordt på fredag og lørdag på Senteret, hvor 
medlemmer stilte opp å solgte vafler, rundstykker og kaffe.

Leder i Telemark Bygdekvinnelag Ellen M Garn hadde sendt julebrev som Åshild 
leste opp. Mangeårige sekretær Bergit Li går av med pensjon og ny sekretær er Turid 
Stalsberg.

Referat fra forrige møte ble lest og godkjent.

Årsplan for 2017 ble gjennomgått og delt ut sammen med medlemslistene.

Dagens tema var gamle juleting  - gode minner om julen.

Vibeke Amlie vist fram gamle nisser. Disse var fra 70tallet og var kjøpt hos Toreskaas 
på Vesthagen.
Guro hadde med 3 nisser fra krigen som hun hadde fra sin hjemgård Haatveit , samt 
en duk.
Aud Køller viste et skrin som de hatt goro i på Haatvedtseter. Aud bruker dette den 
dag i dag.
Åshild viste fram en gammel duk fra Åmtvedt.
        Hadde med nisser fra  bestemor som var født på slutten av 1800tallet.

Guro leste julehistorier fra Jallarhornet.

Aud Køller orienterte om kaldrullingen hos Cappelen. Dette var vellykket og veldig 
artig.
Fru Cappelen ville gjerne ha oss på besøk til våren. Aud gir beskjed.

Før mat sang vi bordværset.
Tradisjonen tro ble det servert grøt med saft til. Etterpå kaffe og kaker. Alt veldig  
velsmakende.

Thora leste en fortelling fra et julehefte skrevet av Anne B. Ragde.



Så var det tid for åresalg. Da disse ble solgt for kr. 10,- pr. stk ble det for lite årer så 
heretter må vi ta kr. 20,- . Spenningen var stor da de mange og  flotte gevinstene ble 
trukket.

 Åshild takket komiteen for god servering og Ragnhild for fine julepyntede bord.
Så ønsket hun alle en riktig god jul og Godt nytt år og velkommen tilbake til møte 11. 
januar 2017.

Møtet ble avsluttet med  Deilig er jorden.


