
     

Referat fra Planteauksjon i Hillestad bygdekvinnelag på Reidvin-tunet 7.juni 2021

Et velkomment regn, det behøvde bare ikke å kommet akkurat denne kvelden! Men, som Kathrine 
Kleveland skrev på Facebook etterpå, « 15 vanntette bygdekvinner holdt ut og koste seg med omvisning i 
Urtehaven på Reidvin-tunet og hadde planteauksjon i gapahuken etterpå.»           

Vi rigget oss til i urtehaven og startet med å synge bursdagssangen for Marianne, etter at hun som leder 
hadde ønsket velkommen til møtet. Trine Steen fortalte litt om historie og oppbygning av urtehaven. På 
grunn av været ble ikke omvisningen så lang, men vi fikk da se og høre om alt det fine som vokser der og 
litt om hva det kan brukes til. 

Mange hadde tatt med seg sine overskuddsplanter til auksjonen. Alt tok vi med oss til et langt tørrere og 
lunere sted, nede i gapahuken ved Mølledammen. Med fyr på bålet ble det riktig trivelig. Lagssaker blir det 
jo ikke så mye av på et slikt møte, men Marianne fortalte kort om Tradisjonsmatskolen vi skal ha til høsten,
og om Kulturminnedagene som er 4.-12. september, med avspark på høstmarkedet vårt 4.september. 
Mary- Ann Aasen kunne meddele at markedskomiteen drøfter situasjonen om og hvordan markedet kan 
bli til høsten, utfra smittesituasjon  og pandemi. De skal snart ha møte og skal sende ut sms til alle 
medlemmene, så de kan få si sitt. Noe annerledes må det bli, men hvordan, må vi arbeide mer med. 

Marianne var auksjonarius, da tomater, georginer, valmuer og andre herligheter gikk under hammeren. 
Mange artige kommentarer og pengene, dvs Vippsene, satt løst og mange planter fikk nye hjem. Mye latter
og god prat. Av de 15 som var tilstede var det også noen som ikke har vært med før, riktig hyggelig å bli 
bedre kjent med dem. Vi får håpe de tar turen igjen en annen gang også. 

En flott kveld ved Mølledammen hvor også deler av en 7.klasse hadde sommeravslutning på samme tid. 
Flott at bygdas møteplasser blir brukt!

Åse Kristine Guthus, sekretær.


