
REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG 

PÅ SØVE ONSDAG 10. JANUAR 2018. 

Det møtte 30 medlemmer. I tillegg til Marit Hoven som var foredragsholder, samt Daniel 

Larsen fra Telemark Bygdeungdomslag. 

Gunhild Ringsevjen ønsket alle velkommen og vi sang «Romjulsdrøm» 

Anette Dahlen leste ord for dagen: «Vår beste dag» av Erik Bye. 

Ny leder, Anne Helene Langeland ønsket Godt nyttår til alle, og leste opp det nye styret for 

2018. Hun informerte om prosjektet «Kvinner ut» som fokuserer på inkludering, og som er 

Bygdekvinnelagets satsingsområde i 2018. 

Gjesteforeleser i februar og april har med prosjektet « Kvinner ut» å gjøre, og det er viktig at 

det bekjentgjøres godt, slik at vi får samlet mange mennesker. Vi må ha 4 arrangementer 

som har tilknytning til prosjektet, da kan vi søke om kr. 8.000, -i støtte. 

Anne Helene gikk igjennom årsplanen for 2018. Informerte om at på marsmøtet kommer Liv 

Sandvik, kjent for sine kofter. Hun har med seg bøker for salg. Viktig at vi også denne kvelden 

blir mange, oppfordret oss til å bekjentgjøre det godt og be med oss andre. 

Så var det kveldens foreleser, Marit Hoven, rektor v/Nome videregående skole, som fikk 

ordet. Hun var glad for at vi brukte lokalene på Søve til våre møter.   

Hun er opprinnelig fra Stjørdal, oppvokst på gård, har bodd flere steder i Trøndelag, og har 

tatt utdanning innen landbruk. Jobbet bl.a. med praktisk forskning på dyr. Ansatt v/HIT i over 

20 år. 

Hun kom til Søve for å holde kurs i sauehold. Her ble hun tipset om at det snart ble ledig 

stilling som rektor ved skolen, og anbefalt å søke. Det gjorde hun, og stillingen ble hennes. 

Hoven fortalte humoristisk om den første tiden som ansatt. Hun bodde i Skien, uten bil, noe 

som kunne by på problemer når hun skulle nå møter f.eks. i Lunde. En gang måtte hun haike 

for å nå fram i tide. Nå er hun bosatt på Ulefoss, nærmere bestemt Ulefoss Hovedgård. 

Ved Nome videregående skole er det pr. i dag 400 elever fordelt på avd. i Lunde og Ulefoss, 

Søve. Det er stor interesse for å ta utdanning ved skolen nå, rekordsøknad i 2017. 

Skolen har godt samarbeid med Nome kommune og næringslivet. 

Av dyr ved skolen er det for tiden 28 kyr, (av disse er 5-6 telemarkskuer), 64 sauer, 7-8 

hester, noen fjærkre og 10 purker. 

Linjer ved avd. Søve er: Landbruk, skogbruk, friluftsliv, anleggsgartner, hest- og hovslager 

samt studiekompetanse. 

Det bor ca. 60 elever på internatet. 

Skolen satser på biogassanlegg. Visningsanlegg for bønder som ønsker å ta dette i bruk. 

I 2018 er det 125 årsjubileum for skolen. 

Det skal også i 2018 arrangeres NM i skogbruksfag med div. tevlinger. 

Marit Hoven er en veldig entusiastisk dame, og har stort engasjement for skolen. Hun fikk 

overrakt boken «Mat fra Telemark» av Gunhild Ringsevjen. 

Det ble servert deilige rundstykker, sjokoladekake og gjærkringle. 



Daniel Larsen fra Telemark bygdeungdomslag informerte om hva laget drev med, diverse 

aktiviteter. Han ønsket mer samarbeid med BK-laget. 

Så var det tid for utlodning, det kom inn kr. 1.830. 

Som avslutning sang vi «Sommerfugl i vinterland». 

 

Bjørg (ref) 

 

 

 

 

 


