
Referat fra Planteauksjon i Hillestad bygdekvinnelag 8.juni 2020.

«Bind deg ein blomekrans» sang vi til åpning av junimøtet vårt. Det passet riktig så godt, for vi befant oss 
midt i blomsterfloret i urtehagen på Reidvintunet. Det er flere år siden vi hadde planteaksjon nå, men 
siden det oppsatte arrangementet ble avlyst p g a Koronasituasjonen, passet det godt å ta opp igjen 
ideen med en utendørs planteauksjon.

Torunn B. Solberg orienterte om at styret har søkt om penger fra Gjensidigstiftelsen, til aktiviteter for 
barn og unge i sommer. Hvis vi får midler, vil vi i samarbeid med Hof Golfklubb, arrangere golfkurs for 
inntil ca. 20 barn fra 5-12 år på Hof golfbane. Tidsrommet er hver tirsdag og fredag i 2 uker før og 2 uker 
etter fellesferien, med start 30.juni, kl. 17-18.30. Vi søker penger til leie av instruktører, leie av bane og 
utstyr og det vi ellers trenger. Det er gratis for barna. Foreldre kjører. Kveldsmat lages og serveres av oss.
De som vil hjelpe til kan ta kontakt med Torunn.

Torunn sa også at Yogakurset går som planlagt, med start i august.

Så kunne planteaksjonen begynne. Mange hadde tatt med seg «overskuddsplanter» og avleggere og 
Marianne og Ingvild var inspirerende og kunnskapsrike auksjonariuser. Folk samlet opp underveis og 
betalte med vipps til slutt. Åse Kristine holdt også oversikt over hva folk skulle betale.  Godt oppmøte, 
godt med varer og godt salg, som det stod i på hjemmesida vår etterpå. Mye fint der. Små glass med 
kefirkorn og oppskrifter kunne også de som ville ta med seg.

Etter auksjonen skulle det vært omvisning i urtehagen, men når folk hadde det spist litt og betalt alle 
godbitene de hadde kjøpt, begynte det å bli kjølig og mange ønsket heller å dra hjem.  Dette kan vi nok å 
lyst til å gjenta, samme sted, men kanskje litt tidligere, f. Eks. kl. 18 og da ta omvisningen først. Hyggelig 
at så mange kom, også folk vi ikke har sett her før.

 God sommer!

Åse Kristine Guthus.


