Sommerhilsen i 2019.
Det ble en fin feiring av 17. mai hos oss, og mange takk for innsatsen våre medlemmer gjorde denne dagen. Lag og
foreninger arbeidet sammen, og dagen ble feiret på tradisjonelt vis. I Hillestad begynner dagen med gudstjeneste i
kirken, og noen av våre medlemmer hadde pyntet så fint der. 17. maitoget gikk som vanlig derfra til Fjellhall for
videre feiring. Hillestad Promenadeorkester spilte, og en stor takk til dem. I 2020 ønskes det flere i toget, og håper vi
kan få til det.
Fra årsmøte i Vestfold bygdekvinnelag 2019:
Sak 12 som ble vedtatt: Tre delegater innstilles fra fylkesstyret (fylkesleder + to delegater, samt en vararep.) To
delegater med hver sin vararep. Innstilles fra lokallag, etter lokallagenes alfabetiske rekkefølge. I 2022 har Borre og
Hillestad`s lag muligheter.
Sak 14 valg: Anne Ka Munkejord fortsetter som leder.
OBS i 2020 er Hillestad bygdekvinnelag nye i valgkomite sammen med Vivestad og Stokke. Hof, Hvarnes og Sandar er
gjenstående fra 2019.
Vestfold bygdeungdomslag var tilstede på årsmøte til VBK, og de skal ha landsleir i Hof 16.-21. juli.
De ønsker hjelp fra bygdekvinnelagene på landsleiren sin. De er i vår « lagfamilie» og håper noen av dere har
anledning til å hjelpe til under deres arrangement i juli. Det er bra om vi kan hjelpehverandre.
Mannekengoppvisning 24. april.Vevgruppa er 10 år dette året. Vevgruppa var primus motor for arrangementet, og
laget for øvrig var hjelpere og mannekenger. Det var et meget vellykket arrangement med fullt hus.På catwalken
med rød løper ble det vist mange flotte antrekk.
Neste møte 3. juni byttedag for klær og utstyr til voksne/barn.
Her blir det muligheter for å ta med seg noe som fortsatt kan brukes og byttes i annet. Vi skal ha det som åpent
møte, og det blir forhåndsomtale i Jarlsberg. Vi leier sanitetsrommet i tillegg. Håper mange har lyst til å være med på
dette, med eller uten noe å bytte.
Markedet vårt på Reidvin-Tunet 7. september, markedskomiteen ber alle ansvarlige ta kontakt med «sine» før
ferien for å høre at det er greit.Vaktlista legges ved.
Håper mange av dere har satt av denne dagen, slik at dette kan gå på «skinner». Det er bra at vi fortsatt kan ha
dette tradisjonelle arrangementet. Her får vi vist oss fram, og også i år blir det fokus på bygg med smaksprøver.
Dette er en stor dugnad i laget vårt, og bidrar til at laget kan driftes på en god måte. Medarrangør er Reidvin-Tunet
og Museumsforeningen Vestfold Privatbaner. Som i fjor har Reidvin-Tunet ansvar for grønnsakene.
God sommer til alle fra styret i Hillestad bygdekvinnelag!!
Anne Berit Finden
Leder

