ÅPENT MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG
Holla Bygdekvinnelag avholdt åpent møte på Søve den 8. februar 2017 kl. 19.00.
Kveldens kåsør var fastlege Gisle Roksund.
Det møtte 47 lydhøre personer til foredraget.
Leder Åshild Y. Pershaug åpnet møtet, og ønsket alle hjertelig velkommen.
Hun informerte om Holla Bygdekvinnelags historie.
Gunhild Ringsevjen leste diktet «Sol etter regn» som er skrevet av Barbro Hegland.
Tema for kvelden var: Kritisk blikk på – skal vi måle eller leve? Hva er viktig for helsa?
Informasjon om allergier.
Gisle Roksaund holdt et engasjerende, nyttig og interessant foredrag for oss. Han hadde et
kritisk blikk på det sosiale samfunnet vi lever i. Han mener at sterke relasjoner er viktigere
enn å slutte å røyke, fysisk aktivitet og blodtrykksbehandling for oss over 60 år. Selv om
dette selvfølgelig ikke på noen måte er feil.
Han snakket også litt om allergier.
Foredraget ble avsluttet med «Um å bæra» av Jan Magnus Bruheim.
Etter foredraget flyttet vi inni kantina hvor det ble servert kaffe og kaker.
Lagsaker fra Åshild:
-

Invitasjon til Norges Husflidslags Ullkonferanse i Stjørdal 20. – 23. april 2017.

-

Invitasjon til inspirasjonsettermiddag i Skien 2. mars 2017

-

Kurs for kasserer er avlyst grunnet for liten interesse.

-

Årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag lørdag 1. april 2017 i Fyresdal.

-

Brev fra Ski Bygdekvinnelag om hjelp til hjemmesiden.

Åshild gikk i gjennom Årsplanen for 2017, og denne ble delt ut til alle interesserte.
Presentasjonen av laget vårt førte til at vi fikk fem nye medlemmer denne kvelden, noe vi er
veldig fornøyd med.
Tradisjon tro var det utlodning. Denne gangen var det trekning på inngangsbilletten, og
ingen kunne vinne mer enn en gang. Spenningen var stor til siste gevinst var trukket.
Det kom inn kr. 4.700,- i inngangspenger.
Møtet ble avsluttet med sang, takk for fremmøte og vel hjem.
Karin (ref)

