HOLLA BYGDEKVINNELAG – REFERT FRA MØTE I GAPAHUKEN.
Tradisjonen tro startet vi opp høstsesongen med møte i Gapahuken ved Helgen
Barnehage onsdag 13.september kl. 18.00
Det møtte 20 medlemmer.
Dette må sies å være bra oppmøte da det i den siste tiden har vært veldig skiftende
vær.
Leder Åshild Y. Pershaug ønsket alle velkommen.
I forbindelse med Birgit Fotlands død leste leder takkekort fra hennes døtre, hvorpå vi
reiste oss og holdt et minutt stillhet.
Lagsaker:
Tur til kyststien blir arrangert på lørdag og flere ville delta her.
Oslotur.
Den 3. -4. 11. blir det tur til Oslo hvor vi ser Le Misserables. Besøker Ringnesparken
med lunch på Ekebergrestauranten og så en tur opp til Holmenkollen.
Kirkejubileet.
Laget stiller opp og hjelper til på Kirkeruinene torsdag 21.9.med utdeling av gløgg og
noe å bite i til de som har vært med på pilgrimsvandringen fra Romnes Kirke.
Søndag 24.9 er det festgudstjeneste med påfølgende kirkekaffe, hvor vi også stiller
opp. Dette arrangeres enten på kirkebakken eller på Fredheim.
Høsttakkefest.
Søndag 1. oktober er det høsttakkefest og laget pynter kirken.
Kvinnelyst 2017
Det møter 3 medlemmer fra vårt lag. Arrangementet avholdes i Bergen
Dyrskuen i Seljord
I år har 4 av våre medlemmer vært med å hjulpet Bygdekvinnene på dyrskuen.
Skogdagen
Denne ble i år avholdt lørdag 19. august ved Kroktjenn i Tveitankroken. 3 av våre
medlemmer var med å serverte. Det hadde ikke vært så veldig stort oppmøte i år, men
hadde vært en fin og hyggelig dag.
Ulefossdagene
Det er viktig for laget å profilere seg så vi bør prøve å delta på dette arrangementet.

Bålkos.
Mens medlemmene satt rundt bålet og hygget seg ble det servert hjemmelaget god og
varm grønnsaksuppe med hjemmebakte rundstykker. Deilig eplekake og kaffe
etterpå.
En hyggelig samling tar alltid slutt, mørket falt på og vi takket for en fin kveld og
ønsket alle vel hjem og en ekstra takk til komiteen som hadde gjordt istand.
Sekr.

