Referat fra adventsmøte 2.des. 2019 i Hillestad bygdekvinnelag
Etter at Marianne Løchen hadde ønsket velkommen, sang vi Tenn lys, Ingvild spilte gitar til
og vi tente alle lysene i staken, da dette jo er det eneste møtet vi har i advent.
Sosan Asgari Mollestad, leder for KvinnerUT i NBK, besøkte oss denne kvelden. Vi hadde
også besøk av Frivillighetskoordinator i Holmestrand kommune, Ragnhild Breivik og lederne
for språkkafeene i Hof, Holmestrand og Sande. 3 kvinner med innvandrerbakgrunn var også
med oss denne kvelden. Sosan fortalte om prosjektet, som startet i 2017, tankene bak og
arbeidet som skal gjøres videre, av oss alle. NBK er opptatt av inkludering, det å ha mulighet
til å få et godt liv der du bor.
Hvorfor arbeide for å bli en inkluderende organisasjon? Vi ønsker felleskap, likestilling,
likeverd og et mangfoldig samfunn. Hva er integrering i forhold til inkludering? Vi er kommet
et stykke på vei med integrering, men har et stykke igjen på på inkludering. Det å føle
tilhørighet og lojalitet til samfunnet rundt seg, og ikke bare kunne fungere i det, for den som
er ny. Kvinner ut- der kvinner møtes. Det er ikke bare å starte et slikt prosjekt, men nå
fortsette med arbeidet; del 2 i 2019 av KvinnerUT fokuserer på "Mestring og kompetanse".
De har kompetansegivende kurs og aktivitetspakker. Det å skape interesse og engasjement,
bygger felleskap og nettverk.
Det er historier bak kvinnene; vi er ikke så forskjellige! Sosan ga oss så sin historie, for å vise
hva kvinner kan ha opplevd; en sterk historie, som berørte oss alle, fra livet før hun måtte
flykte, flukten og møte med Norge.
Vi trengte en god pause etter dette, med god mat og masse flotte gevinster fra Vevstua vi
kunne ta lodd på.
Litt lagssaker etterpå: Referatene blir jo lagt på hjemmesida vår og på Facebook, den som vil
kan få dem på epost, ved å si fra til sekretæren, eller få kopi på møtet. Dermed ønsker vi nå i
langt mindre grad å lese opp referatet på senere møter.
Juletrefest blir det på Fjellhall 3.juledag i år også. De trenger 2 til hjelpe til, det gjør Marianne
og Åse Kristine. Kjersti Gundersen kommer på besøk på gamle trakter for å spille piano.
Kaker; Sjokoladekake: Ankica Sjøgren baker det. Gevinster; Anne Kristiansen tar med 2,
Inger-Johanne 1, Ingvild 1 og Ankica 1.
Sæming og Anne Lise Rustad skal flytte og har et piano til overs, og lurer på om vi vil ha det.
Vi sier tusen takk og finner plass i Bygdestua til det.

Marianne presenterte så det nye styret, der hun som leder har med seg Ingvild som
nestleder, Inger-Johanne som kasserer, Torunn som studieleder og Åse Kristine som
sekretær. Med dere på laget, så skal nok dette gå bra, sa Marianne til slutt.
Ingvild og Marianne har vært på styresamling på Skjeestua og Torunn har vært på
Inspirasjonssamling. De fortalte litt derfra.
Julesendingen kommer snart, med årsplan og lister. Nå først er det "O Jul med din Glede" på
Reidvin-tunet 15. desember og julemøte først på nyåret. Vi vil gjerne ha innspill, så si ifra.
Vi har fått 2 takkekort; fra Marit Solberg og Randi Svebakk Johansen.
Tradisjonen tro sang vi til slutt Vårres jul, med Ingvild på gitar. God advent og God Jul.

Åse Kristine Guthus, sekretær

