MEDLEMSMØTE FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG
Medlemsmøte ble som vanlig holdt på Søve onsdag den 11.mai 2016 kl. 19.00
delvis i auditoriet og delvis i Biksen.
Det møtte 26 medlemmer.
Program for kvelden var besøk av Ulefoss Turlag v/Gunnar Sanden.
Nestleder Guro ønsket velkommen og spesielt velkommen til kveldens
foredragsholder Gunnar Sanden.
Bjørg Nagelhus åpnet møtet med å lese maidikt, og vi sang Kom mai du skjønne
milde.
Ordet gikk så til Gunnar Sanden som fortalte om Ulefoss Turlag som ble startet i
2015 og har 105 medlemmer. Det koster kr. 50,- pr år i medlemsavgift samtidig som
man må være medlem av et idrettslag.
Han fortalte videre om forskjellig toppturer samt forskjellige turer i nærområdet
samtidig som han viste mange fine bilder.
I 2015 var det 13614 registerte besøk på forskjellige topper dvs. 37 personer daglig.
Den mest populære toppen er Stangefjell.
Flere topper er godt merket.
Foredraget var veldig inspirerende og vi håper det vi bidra til at mange tar seg en tur
ut i naturen.
Etter foredraget fikk vi utdelt oversikt over forslag til vegvalg til 11. topper.
Resten av møtet ble holdt i Biksen.
Guro leste som vanlig humoristiske og velskrevne stykker fra Hjallarhornet.
Elise Haatveit hadde skrevet om våren 24.4.1957.
Videre ble det lest et veldig morsomt stykke om fryseriets forskjellige etasjer.
Og til sist Eidsbygdabrevet av 29.5.1957.

Guro informerte om planlagt Oslotur. Denne blir fra 14.10 til 15.10.2016
Med omvisning på Stortinget fredag den 14, og Abbashov på Edderkoppen om
kvelden.
Håper å få til en byvandring på lørdag. Prisen vil ligge på ca 3.000. Påmeldingsliste
ble sendt rundt.
Det vil bli arrangert bygdekveld for lag og foreninger på Samfunnshuset den 12.
november.
Invitasjon til Sommeravslutning er sendt ut. Denne ble lest opp. Her ble det også
sendt rundt påmeldingsliste.
Karin leste referat fra forrige medlemsmøte og informerte i tillegg om at vi har fått
kr. 5.000 i gave fra Banken.
Det ble servert deilig påsmurte rundstykker, kaffe og kaker.
Utlodningen innbragte kr. 1440,Møtet ble avsluttet med sang akkompanert av Anette på gitar.
Karin
ref.

