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«Bygdekvinner feirer 85 år. - VI ER AKTIVE OG ENGASJERTE.»
«På koronavis feiret bygdekvinnene i Hillestad 85 års lokalt engasjement. Det vil si ute, med bål, kaffe,
twist,hjemmebakte havrekjeks og kjærlighetssuppe i pappkrus. - og masse mimring her i gapahuken på
Reidvintunet, sier Marianne Løchen.» Slik stod det i Jarlsberg avis den 6.mars, etter markeringen vår på
selve stiftelsesdagen 3.mars. Journalist Pål Nordby var på plass og fikk med seg glimt fra ativiteter og
engasjement fra lagets historie, både fra nåværende leder Marianne Løchen og bl a Kathrine Kleveland,
som har vært leder på flere plan i organisasjonen.
Litt over halvparten av våre 47 medlemmer kom innom denne ettermiddagen og ble møtt av fyr på bålet
og varm kjærlighetssuppe da de kom til gapahuken på Reidvintunet. Torunn B. Solberg og Åse Kristine
hadde kokt rikelig med suppe, og hjemmebakte havrekjeks var også bare å forsyne seg av. Praten gikk
mens folk spiste og koste seg rundt bålet. Kaffe og twist smakte også godt etterpå. Oppvasken var lett å ta
denne gangen, pappbegerne gikk rett på bålet og ga bare litt mer lys og varme.
Styret hadde satt sammen en jubileumsgave til hver av medlemmene; en pose med 10 hjemmebakte
havrekjeks m/ oppskrift, (styret hadde bakt etter oppskrift fra Torunn), hjemmelaget smør, kinnet av Inger
Johanne Gran, lokal hjemmelaget ost, ystet av Skarrebo, en pose med frø av gresskar og solsikke og et kort
med navn og hilsen til hver. Kortet var fra en annen festlig anledning; Diva-aftenen vi hadde for endel år
siden. Du verden så mange lekre damer! De som ikke kunne komme denne kvelden fikk gaven sin pådøra
samme kvelden.
På hjemmesiden til Hillestad bygdekvinnelag og på Instagramkontoen vår hadde Marianne «varmet opp»
til jubileet med mange fine bilder og artige minner fra eldre tider. Om det ikke var så mye felles program
denne gangen, så var det godt å kunne være sammen, ikke så ofte vi kan møtes nå for tida, godt å kjenne
felleskapet, fra en helt nye verdensborger til de som har levd lenge og vært med i laget i mange år.
Marianne rundet av og takket for frammøtet, mens tusmørket begynte å sige på og det var godt å komme
seg hjem hver tilsitt.
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