MEDLEMSMØTE HOLLA BYGDEKVINNELAG.
Medlemsmøte ble som vanlig holdt i Biksen på Søve den 13.januar 2016
kl. 19.00
Det møtte 21 medlemmer
Program for kvelden var Informasjon om Nome Statlige mottak, Dagsrud
v/Anne Stokken.
Leder ÅshildY Pershaug ønsket alle velkommen.
Gerd Tamlag møtte og vi håper hun trives i vårt selskap slik at hun etter
hvert vil bli medlem hos oss.
Programvært Guro ønsket kveldens foredragsholder Anne Stokken
velkommen.
Vi åpnet så med å synge Sommerfugl i vinterland, akkompanert av Anette
Dahlen på gitar.
'
Guro leste fra Jallarhornet skrevet av Gunhild Jensen den 9. januar 1957
om gode nyttårsønsker.
Daglig leder ved Nome statlige mottak Anne Stokken hold et innholdsrikt,
engasjerende, informativt, interessant og lærerikt informasjonsforedrag
om mottaket og driften av dette.
Lagssaker:
Innbydelse til informasjonsmøte på Ulefoss Samfunnshus tirsdag
2.februar kl. 18.00.
Tema: Bedre integrering for asylsøkere.
Dette møte er bredt kunngjordt i aviser og til lag og foreninger.
Styret møter og i tillegg ble det sendt rundt liste slik at interesserte kunne
melde seg på.
Det var kommet takkekort fra Åshild Nordgaard for blomsterhilsen på
hennes 90 årsdag.

Invitasjon til dagsseminar fra Folk og Forsvar.
Emne: Sikkerhetspolitikk – Norge, Europa og Verden.
Sted: Hjalmar Johansen vidregående skole.
Dato: 16. februar 2016 fra 09.00 til 14.45
Påmelding 8 dager før.
Karin leste referat fra forrige medlemsmøte og orienterte om styrets
arbeide med arrangering av turer og kurs for 2016.
Vi arbeider med å få til følgende:
1.Høsttur til Oslo med overnatting
2. Vårtur , dagstur til Blåfargeverket.
3.Dagstur i Telemark – Lien Fjellgård og Hjartdal mølle
4.Kurs i flatbrødbaking og konservering
5.Sette opp forslag til gåturer.
I tillegg minner styret om Trimkalenderen som lå som bilag i
medlemsbladet.
Guro leste igjen fra Jallarhornet 19.1.1955 av Elise Haatveit og av Mari
Haukvik den 9.1.1957.
Det ble igjen påpekt fra våre medlemmer at vi må prøve å bruke sosiale
medier i større grad.
Medlemsmøtene blir påminnet gjennom Varden og TA den dagen møtet
holdes nå fra nyttår. Ellers skal vi prøve å informere gjennom mail. Men
det er ikke alle vi når der.
Trekking av gevinster gikk unna og loddsalget innbragte kr 1.190,- i kassa.
Det ble litt løs prat over kaffekoppen med deilge kaker til før vi
avslutningsvis sang « Sov du vesle spire ung»
Karin
ref.

