REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 9. JANUAR 2019.
Møte ble holdt på Biksen på Nome v.g.sk. avd. Søve onsdag 9. januar. Det var 32 personer som
møtte.
Leder Anne Helene ønsket alle hjertelig velkommen, og så sang vi en sang «om vennskap».
Gunhild leste stykket «trøstens ord» av Alf Prøysen.
Etter dette tok Anne Mette Bøe ordet. Hun informerte om tradisjonsmat, tema vi skal ha i 2019. Vi
må holde 2 kurs for å kunne søke om midler, totalt kr. 5000,-. Det ene skal rettes utover mot
befolkningen. Det må være overvekt av ikkemedlemmer på dette kurset. Skal samarbeide med Kari
Møllen v/Røde kors. Det andre kurset er å lage julemat, blir i november med påmelding.
Laget har blitt spurt om å være med å hjelpe til på Ulefossdagen 4. mai, håper noen melder seg til
dette.
Vi hadde ikke noe spesielt tema for møte denne kvelden, men det ble pratet en del rundt prosjektet
«Kvinner ut» som laget har jobbet med i 2018. Laget kommer ikke til å videreføre prosjektet i 2019.
Det betyr at det ikke søkes IMDI om midler. Vi skal heller prøve å rette oss mer mot de som har
bosatt seg i kommunen, oppfordre dem til å bli med i BK-laget på lik linje som øvrige medlemmer.
Etter det vi har forstått, så er det flere som har vært på møtene våre som er interessert i å melde seg
inn. Det er jo fint.
I år er det Holla Bygdekvinnelag som står som arrangør for årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag den
16. mars. Det skal arrangeres på Nome v.g.sk. avd. Søve, i auditoriet. Det blir enkel bevertning i
spisesalen, men om kvelden blir det middag på Spiseriet på Øvre Verket, etter en omvisning på tunet.
I år har laget opprettet en turgruppe bestående av 2 personer, Åshild Y. Pershaug og Karin Kabbe. De
har jobbet med bl.a. tur til Kongsberg m/omvisning i sølvgruvene og tur til Knutehytta, rusleturer i
nærområdet og Oslotur m/overnatting til høsten. Forslaga de la fram, jobber de videre med.
Karin Kabbe hadde med noen gamle bilder fra et bunadskurs som ble arrangert for mange år siden,
den gang laget het Holla og Helgen Bondekvinnelag. Flere av medlemmene hadde bekjente på
bildene.
Møteplanen for 2019 ble presentert, den er straks klar for utsending.
Så var det tid for mat. Det ble servert bygg-grynskrem med kirsebærsaft, samt kaffe og kaker etter
julefeiringen. Loddene ble sendt rundt under kaffen, og trekningen foretatt fortløpende. Mange fine
gevinster denne kvelden også.
Vi avsluttet med å synge «De nære ting».
Leder Anne Helene takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.
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