
        ÅRSMELDING FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG 2017

Holla Bygdekvinnelags årsmøte for 2017 avholdes  i kantina på Søve   
                                    videregående skole 

                      onsdag den 18. oktober 2017 kl. 19.00.

Tillitsvalgte:

Styret i 2017 har bestått av:

Åshild Ytterbøe Pershaug           - leder
Anne Helene Langeland             - nestleder
Gunhild Ringsevjen                   - kasserer
Karin Kabbe                               - sekretær
Aashild Kolle Aasmundstad       - styremedlem
Ragnhild Omtvedt                       - materialforvalter
Bjørg Nagelhus                           - 1. vararepresentant (møter fast på  
                                                      styremøtene )
Jane Salte Hjelseth                     - 2. vararepresentant
Ågot Marie Haatveit                   - 3. vararepresentant

Valgkomiteen har bestått av:
 Bjørg Knutsen,  Anette Dahlen og Anne Lise Enerhaugen

BegeistRingskomiteen har bestått av:
Gunhild Ringsevjen, Bjørg Knutsen og Gro Winsvoll Jøntvedt

Revisorer: Audhild Simonsen og Berit Rinde Juel

Web – redaktør :  Berit Rinde Juel.



Representasjon:

Leder og sekretær Åshild Ytterbøe  Pershaug og Karin Kabbe representerte 
laget på årsmøtet til Telemark Bygdekvinnelag som ble avholdt i Fyresdal 
den 1. april.
Anne-Mette Bøe er nyvalgt medlem av styret i Telemark Bygdekvinnelag.

Det har ikke vært utsending fra oss til Holla Bondelag da vi ikke har fått 
innkalling. 

Styret har siden forrige årsmøte hatt 8 styremøter og det er i samme 
periode behandlet 65 saker.

Holla Bygdekvinnelag har hatt 9 medlemsmøter med eget program for 
hvert møte. I tillegg kommer årsmøtet.

November -  (2016) -  Besøk av Sparebank 1 - 
                      Egenprodusert frukt og bær.
Desember  -  (2016) – julemøte.
Januar       -  Fysioterapoit Monica Juel – Hva bør kvinner i vår alder gjøre
                    for å holde oss i fysisk form
Februar     -  Åpent møte. Foredrag v/fastlege Gisle Roksund. 
                    Kritisk blikk på – skal vi måle eller leve. Hva er viktig for
                    helsa. Litt om asma og alergier.
Mars         -  Oppmøte med omvisning på Holla 10årige skole.
                    Besøk av lensmann Sigrid Dahl som snakket om kvinner i et
                    mannsdominert yrke og kriminalitet i vårt område.
April         -  Mannekengoppvisning  - åpent møte på Vertshuset
Mai           -  Medi Yoga v/Anne Bratsberg
Juni           -  Sommeravslutning hos Ragnhild Omtvedt
September - Utemøte i gapahuken med varm suppe.
 Oktober   -  Årsmøte

Før jul sist år hadde vi kafe på  Ulefossenteret en fredag og lørdag. Dette 
var et velkommet arrangement og vi fikk presentert laget vårt.

I inneværende år har vi som vanlig hatt stand på Minidyrskuen på Søve.

Ved Holla Bondelags skogdag i august var medlemmer fra oss å hjalp til 



med matserveringen.

I september var flere representanter fra vårt lag med ved arrangementet på 
dyrskuen i Seljord.

Holla Bygdekvinnelag vedtok å gi en gave på  kr.10.000,-til lyssetting av 
Holla Kirkeruin.

I forbindelse med Kirkejubileet i Holla nå i 2017har bygdekvinnelaget  
vært behjelpelige med å samle inn tekstiler  til bruk ved dåp, konfirmasjon 
og bryllup.
Laget var også med å serverte boller og saft ved tenningen av lyssettingen 
på Holla Kirkeruin hvor en pilgrimsvandring fra Romnes Kirke til 
Kirkeruinene kom.
Søndagen etter var det festgudstjeneste i Holla Kirke og laget vårt serverte 
kirkekaffe på kirkebakken.

 Gjerpen Bygdekvinnelag inviterte i september til møte på Århus Gård
 hvor det var informasjon om Norges Bygdekvinnelags satsingsområde i  
2017  som er tradisjonsmat og Ville vekster.

Medlemmer fra laget har pyntet Holla Kirke til Høsttakkefesten 1. oktober.

2 turer har vært arrangert  i lagets regi. Først var det kveldstur til Vinsås     
i vår og nå i høst har det vært tur på Kyststien.

I vår møttes de som hadde lyst til å gå en kveldstur  med oppmøte på 
gamle Fen Skole. 

Medlemmer har strikket sokker og votter som ble overrakt Frelsesarmeen  
på Ulefoss. Laget har også gitt en gave på kr. 5.000,- til Frelsesarmeen

Styret synes det har vært veldig bra fremmøte på møtene våre. 

Vi har fått  12 nye medlemmer i inneværende år noe vi er veldig fornøyde 
med.
Det er nå 59 medlemmer i laget. 



Styret takker for et godt arbeidsår og hyggelig samvær  og ønsker alle vel 
møtt til neste møteår.

I styret for Holla Bygdekvinnelag 2017

Åshild Y.  Pershaug       Anne Helene Langeland       Gunhild Ringsevjen
(sign)                               (sign)                                   (sign)

Ragnhild Omtvedt           Aashild K Aasmundstad     Karin Kabbe
(sign)                               (sign)                                   (sign)


