Åpent møte for Holla Bygdekvinnelag 11. februar 2015
Sted
Tid
Til stede
Inngangsbillett/ lodd
Ansvarlig

Auditoriet og spisesalen på Søve
Kl. 19.00
47 personer
Kr. 2350,Audhild, Tone, Signe og Vibeke T.

Dagens tema:

Trenger vi distrikts-Telemark? v/ Sjefredaktør i TA Ove Mellingen

Åshild P. ønsket velkommen, og informerte om Holla Bygdekvinnelags historie, og gikk deretter i
gjennom programmet for 2015.
Guro hadde funnet ulike utdrag fra Hjalarhornet, en «husavis» laget av medlemmer av laget. Det
ble lest fra den første utgaven som kom ut i 1953, og også om husmorgymnastikk ledet av fru
Skjeldal, rektorfrue på Søve, og et kapittel om å være dus eller dis. Forsamlingen synes det var
underholdene å høre Guro lese fra bygdekvinnelagets avis.
Vi sang: «Norges Bygdekvinneleag»
Deretter holdt Ove Mellingen, et svært interessant foredrag for oss. Han er en stor forkjemper
for å beholde distrikts-Norge, og vi er glade for at han står på i kampen for bygdene.
Han snakket om sin deltagelse i Dagsrevyen 10. februar der han var invitert til å kommentere
Rattsø-utvalgets rapport. Tiden han ble tildelt til å påpeke sin mistro til rapporten var svært kort.
Han mener den inneholder et kraftig angrep på distriktene, og går i mot det som står i rapporten
om at det er i storbyene, og helst i Oslo, verdiskapningen i Norge var størst og mest effektiv.
Ellers var noen av temaene hentet fra hans blogg i TA.
Temaene var:





Kampen for bygdene
Smådriftsfordeler
Sniksentralisering
Som man roper i skogen får man svar

Han leste til slutt:
KJERRINGA MOT STRØMMEN av André Bjerke.
I denne tid da frihet aktes lite,
kan det for nordmenn være godt å vite
at vi har fostret her på hjemlig mark
en frihetshelgen, større enn Jeanne d'Arc.
Hun var av dem hvis nese det er ben i,
for hun var født prinsipielt uenig.
Hun har - fordi hun var så vrang og vrien fått evig plass i folkepoesien.

Og sjelden var en dame som fikk plass i
et eventyr, så eventyrlig trassig!
Hun lot seg ikke engang overmanne
da hun ble holdt med hodet under vannet.
Da var det bare stemmen vannet kvalte.
For hun stakk hånden opp. Og hånden talte!
To fingre dannet klippende en saks.
Så drev hun opp mot strømmen som en laks.
Og over fossen lå hun samme aften
i suveren protest mot tyngdekraften.
Hun holdt på sitt. Hun var den bedre del
av det vi kaller Norges folkesjel.
Hun er vår adel, hun er frihetsdrømmen
hvis norske navn er: Kjerringa mot strømmen.
Hun er av dem jeg gjerne skulle kjenne.
Det beste i oss er i slekt med henne.
Ove Mellingen fikk overrakt gaver, boken «Høytider i Telemark» og brikker med kumlokkmotiv.
Han satte stor pris på «kumlokkgaven», og den ble kommentert i fredagens spalte på side 3 i TA.
I kantina ble det servert kringle og kaffe. Deretter var det utlodning på inngangsbilletten.
Det ble orientert om turer som skal arrangeres i 2015.
Til slutt sang vi «Sangen til deg og meg»
Det var en veldig hyggelig og godt besøkt kveld.

