HOLLA BYGDEKVINNELAG
Medlemsmøte ble som vanlig holdt i Biksen på Søve
onsdag 8 november 2017 kl. 19.oo.
Leder Åshild Y Pershag ønsket alle hjertelig velkommen.
Det møtte 29 medlemmer. I tillegg møtte Åsne Fjeld som kveldens foredragsholder.
Vi sang «Den fyrste song» og det ble lest dikt «Våg å være»
Åshild informerte om lagssaker :
- Konferransen på Kvitåvatn er blitt avlyst.
- Det er kommet tilbud om Spa og Julebordstur fra Totak A/S.
Interesserte bes melde seg.
Karin leste referat fra sommerfesten, møte i Gapahuken. Årsmøtet og Oslotur.
Anne Helene, Aud og Solvor har vært på Inspirasjonsseminar i Bergen. De var alle
blitt kjempeinspirerte og hver og en fortalte om sine opplevelser.
Tema for seminaret var: mangfold, Intergrering, Tradisjonsmat, Kvinner UT og Ville
vekster.
Åsne Seierstad hadde fortalt om sitt møte med familien og deres bakgrunn før hun
skrev boka 2 søstre. De to jentene dro til Syria og sluttet seg til IS. Boka beskriver
også familiens kamp for å finne dem og prøve å få dem hjem.
En annen fortelling var fra ei jente som het Amal Aden. Hun ble foreldreløs som 2
åring og kom til Norge som 13åring. Hadde en meget sterk historie som grep
tilhørerene lengst inn i hjertegropa. Hun hadde vært kriminell og rusmisbruker. Sin
første klem noen gang hadde hun fått etter at hun kom til Norge. Det er så viktig å bli
sett. Nå var hun blitt forfatter .
Kveldens foredragsholder var Åsne Fjeld fra Kilebygda.
Hun er med i internasjonalt arbeide i de baltiske landa, og har vært mange ganger i
Lithaugen.
De skal nå før jul dra ned å besøke 17 forskjellige familier. Da har de pakket klær,
sengetøy, leker og utstyr som passer til familien.
Det er sosilasjefen i byen de besøker som på forhånd har bestemt hvilke familier som
skal ha besøk. Når de kommer ned er barna hjemme alene og det finnes ikke mat i
husene. Hjelpearbeiderne kjøper mat til hver familie der nede.
'

Åsne fortalte fra forskjellige turer og mange opplevelser de har hatt på deres besøk.
Det har til tider vært både spennende, morsomme og tragiske ting som har skjedd
under besøkene.
Hun fortalte også om besøk av ca 20 barn fra de Baltiske landa til Norge.
Åsne hadde med seg strikkede sokker og vanter, sydde forkler og flotte vevde
linløpere og duker som hun selger for damene i Lithaugen.
Kveldens kommite serverte påsmurte rundstykker og deilige kaker og kaffe mens
praten gikk livlig rundt bordene, samtidig som alle de flotte produktene Åsne hadde
med ble sett på og byttet eier.
Tradisjonen tro var utlodningen basert på medlemmenes produksjon av frukt og bær.
Alle vant 1 gevinst hver. Det kom inn 1500,- på loddsalget.
Kvelden ble avsluttet med at vi sang «Lys og varme» og leder ønsket alle vel hjem.
Ref.

