
REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 8. MAI 2019.

Tema for kvelden var «Ville vekster». Ingunn Gårodden var invitert for å 
snakke fortrinnsvis om de mest kjente av vekstene vi finner i nærområdet.

Etter en rask presentasjon inne i vestibylen på Nome v.g.sk. avd. Søve, 
gikk vi alle, rundt 30 personer, ut i området rett utenfor skolen. Her viste 
Ingunn Gåsodden oss de mest kjente vekstene som vi kunne finne i 
nærmiljøet, og hun forklarte når de var best å plukke, og hva vi kunne 
bruke dem til. Her var virkelig mye spennende!  Hun plukket med seg 
vekster i en kurv som hun tok med inn i auditoriet hvor informasjonen 
fortsatte. De mest aktuelle og kjente hun tok for seg var:

Brennesle, skvalderkål, meldestokk, løvetann, geitrams, granskudd, 
ramsløk, karvekål, bergmynte og div. andre. Felles for de fleste var å 
plukke de nye skuddene. 

Gåsodden hadde brukt ville vekster i mange år, og delte ivrig sin kunnskap
med oss bygdekvinner. Hun refererte til bøker om vekstene, bl.a. «Gratis 
mat av ville vekster», en bok som kom ut under 2. verdenskrig.

Møtekvelden vår var altså 8. mai, frigjøringsdagen, og Guro H. Pettersen 
som var møteleder, leste et par værs fra 17. mai 1940 av Nordahl Grieg.

Så var det tid for kaffepause, det ble servert deilige rundstykker og kaker. 
Praten gikk livlig. 

Åshild Y. Pershaug informerte litt om Minidyrsku`n. Nærmere informasjon
skal sendes de som har meldt seg villige til å hjelpe til den 25. mai.

Karin Kabbe minnet om turen til Kongsberg med besøk i sølvgruvene den 
15. juni. Invitasjon blir sendt ut ganske snart med bindende påmelding.

Så var det tid for loddsalg og trekning. Mange fine gevinster. Det kom inn 
totalt kr. 1.450,-.

Guro takket Ingunn Gåsodden for at hun ville komme, hun fikk overrakt 
en flott blomst.

Til slutt sang vi «Kom mai du skjønne milde»

Bjørg (ref.) 


