REFERAT fra JULEMØTE MED FØLGE

6.januar 2020.

Ute var det ikke mye som minnet om vinter og julestemning, men inne hadde Festkomiteen, denne gangen
med Kristine Monrad og Randi S. Johansen, pyntet og laget det riktig julehyggelig i Bygdestua denne
kvelden. Lederklubba var byttet ut med en søt liten julebjelle, så Marianne Løchen ringlet oss til ro og
ønsket Godt nytt år og velkommen til julemøte,13.dag jul, og Hellig tre kongers dag, som også feires denne
dagen. 33 menn og damer var tilstede denne kvelden. Hun refererte litt til Kong Haralds nyttårstale. Håpet
tilhører alle. Vi må se hverandre, ta vare på hverandre, også vi i styret må være flinke til og lytte til de rundt
oss, også bak ordene, være åpne for samarbeid og tenke inkludering. Hun tente et flott 3-armet lys som
Ingvild Stomsvik hadde laget og det stod og lyste hele møtet.
Styret hadde ulike innslag der de belyste ulike vinklinger på tida vi er inne i. Ingvild Stomsvik hadde med
gitaren og sang "12 dagar i jula", som Åsmund Nordstoga her oversatt fra engelsk. Nydelig å høre på.
Tradisjonen tro var det deilige snitter i pausen og flott bløtkake som Torunn B. Solberg hadde bakt. Folk
spiste og koste seg, tok lodd og praten gikk ivrig.
Etterpå fortalte Åse Kristine Guthus litt mer om" Hellig Tre Kongers dag", om feiring oppgjennom tidene og
om kongene, vismennene eller hva de var. Marianne leste om De 3 hellige klovnene og Torunn B. Solberg
bidro med en koselig julefortelling. Mer sang og gitarspill ble det da Sigrid Lian ga oss flere fine,
innholdsrike sanger. Godt å høre på.
Litt lagssaker hører med, også på julemøte; Det er kommet invitasjon fra VBK til "Hurtiglading " 1.februar,
med ulike foredrag, lunsj og god prat med andre bygdekvinner. Laget sponser noe, påmeldingsfrist er
26.januar. Torunn fortalte fra prestegården i Snertingdalen som er blitt et kultursenter. Mandag 3.februar
blir det et spennende arrangement på Løkfabrikken, på Bakke gård, sa Ingvild, da inviterer de 4
bygdekvinnelagene i den nye storkommunen vår til storsamling, med underholding, presentasjon fra
lagene, mat, utlodning og god prat. Mer info kommer. Sekretæren minnet om at referatene nå ligger på
hjemmesiden vår, kan fås på e-post eller utdelt på neste møte. Inger Johanne hadde så litt om værtegn
knyttet til denne dagen og ellers noen gode betraktninger til avslutning. Loddtrekningen til slutt ga flere
heldige vinnere. Leder takket vertinner, festkomite og andre som hadde bidratt og ønsket alle vel hjem.
Alle sang Deilig er jorden sammen til slutt.
Åse Kristine Guthus, sekretær.

