REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 12. FEBRUAR 2020
Møtet ble avholdt i kantina på Nome v.g.s.avd.Søve. Det var 36 frammøtte.
Kirsten ønsket alle velkommen og spesielt velkommen til Merete Johansen som var vår gjest denne
kvelden.
Kirsten leste et stykke om hva som er viktig i livet. - ord til ettertanke.
Merete Johansen presenterte seg selv. Hun er født og oppvokst på Ulefoss og arbeider nå som
fysioterapeut på Radiumhospitalet. Merete fortalte en del om sakromer, som er en gruppe
kreftsykdommer som utgår bl.a. fra knokler. Hun fortalte og viste en del bilder av pasienter med
denne form for kreftsykdom. Hun og flere andre på Radiumhospitalet ønsket å gjøre noe for
kreftpasienter, og i 2010 avholdt de sin første pasientdag (kuledagen) for pasienter, pårørende og
etterlatte. Den gang hadde de telt ved Akershus festning, men nå fikk de være i Fanehallen på
Festningen. Det var plass til 250 gjester, og de har venteliste. Arrangementet inneholder aktiviteter
og foredrag/informasjon av forskjellige slag. De er 10 personer fra Radiumhospitalet som planlegger
og arrangerer denne tilstelningen en gang i året på frivillig basis. Alt er gratis for deltagerne, så det er
mange sponsorer som bidrar for å få dette til. Der var sterke bilder og fortellinger hun kom med.
Karin takket Merete for et gripende og sterkt foredrag og informasjon om arbeidet og overrakte
henne en blomst som takk.
Vi gikk så over til lagssaker. Aud leste referat fra forrige medlemsmøte.
Karin leste referat fra «Bygdekvinner på hurtiglading» hvor det var 9 stk. fra vårt lag som deltok.
Årsmøtet i Telemark Bygdekvinnelag holdes på Årnes Kaferteria den 7. mars. Fra oss møter Ragnhild,
Aud og Karin.
På neste møte kommer Grethe Bruntland og forteller og viser bilder fra Guatemala.
Da det ikke er alle som har bil, er det fint om noen kjører innom busslomma på Ulefoss for å se om
det er noen som står der for å være med på møtene våre.
Kontingentinnkreving er sendt ut og Karin informerte om det nye kontingentsystemet. Kontingenten
er på kr. 680,-. Alle fylkeslag får kr. 20.000 i grunntilskudd. Deretter fordeles det med 84% sentralt og
16% til fylkeslaget. Lokallagskontingent avvikles fra 2020. Det er meningen at den sendes ut på mail
til de som har, men dette har ikke fungert helt i inneværende år.
Gunhild oppfordret oss til å komme på Røde Kors sitt kvinnetreff på Røde Korshuset den 3.mars, og
ba oss ta med et fat med mat.
Det var nå tid for kaffe og hyggelig samvær. Rundstykker og kaker ble servert, og praten gikk livlig.
Som vanlig var det loddsalg. Det kom inn kr.3.035, Audhild takket komiteen for fint møte.
Avslutningsvis sang vi De nære ting.

