Referat fra markedsforberedende møte på Bygdestua, Fjellhall 23.august 2021
Velkommen, lenge siden sist, det var vel før sommeren det. Godt å møtes igjen, sa Marianne Løchen ,
hyggelig å møtes på Bygdestua, det er jammen lenge siden. Vi fant fram Alf Prøysens vers for hele året og
sang August i starten og september til slutt.
Noen lagssaker først: -Ny logo er lansert, for alle nivåer og deler av organisasjonen. Noe diskusjon og delte
meninger har det vært, og vil det være; vi må bare sette oss inn i symboler og innhold og ta den i bruk
etterhvert.
Vassås bkl har fått brev fra vaksinekoordinatoren; De trenger å vite hvor mange dagsverk hvert lag har
bidratt med, for å fordele en sum penger som skal fordeles.
Vi planlegger å strikke til Kirkens Bymisjon i høst også. Laget, ved Marianne, kjøper garn, medlemmene
strikker skjerf, luer, votter eller sokker. De leveres til styret Innen 1.november. Senere overrekker vi det til
Kirkens Bymisjon. Garn fås ved å henvende seg til Marianne.
Høsttakkefest i Hillestad kirke 19.september; I stedet for ofring vil det bli auksjon etter gudstjenesten.
Inntekten går til Guatemalaprosjektet til NBK. Som pynting tar alle med seg f.eks. en butt , kurv, strisekk
eller noe å ha grønnsaker eller annet fra høstens grøde i. Dette auksjoner vi bort etterpå ( ikke
«emballasjen» da).
2 leserbrev i forbindelse med Stortingsvalget, som vi har fått fra NBK, er sendt til lokalavisene, signert alle
lagene i kommunen. Det gjelder momsfritak for frivillige organisasjoner og jordvern.
Markedskomiteen ved Mary-Ann fikk så ordet, for marked blir det, så sant ikke noe helt annet blir bestemt
fra øverste hold. Det vil bli et mindre marked enn vanlig, med flere tiltak for å forebygge smittespredning,
men god markedsstemning håper vi på. Markedet begynner kl 11. Låvekafe, Paviljong og Bakahuk, alle tar
smittevernhensyn. Det blir også avspark for Kuturminnedagene som er fra 4.-12.09. Ordføreren
ankommer i veteranbil kl 12 og åpner Kulturminnedagene og Regnbuekoret synger. Vi selger ikke når
ordføreren taler, ellers kan salget gå som vanlig. Promenadeorkesteret spiller kl 13.
Mary-Ann gjennomgikk utstillerlista og Torunn snakket om vaktlista. Mary Ann har snakket med megler for
tidl Hillestad skole, om at skoleplassen kan brukes til parkering. Ang betaling så satser vi på betaling med
Vipps, og minst mulig kontanter, men vi må vise fleksibilitet. Inger Johanne tar med vekslepenger.
Rømmegrøt selges i paviljongen; det er 8 kg i hver eske , det kjøpes 6 esker , altså 48 kg. De bruker
engangs-skjeer, papp-tallerkner og har på munnbind. 1 person har på sukker og kanel, ingen selvbetjening.
Torunn ordner grøten. De kontakter kommunelegen snarest, for å få klare regler.
Låvekafeen selger bare sveler. Svelerøre, det lages 15 liter. Anne og Inger Johanne lager. Kaffe selges i
bunnen av låvebrua og i paviljongen; folk betaler, får en tom kopp og får kaffe på «kaffestasjonen».

Ved inngangen til markedet, når folk kommer, vil noen sitte ved et bord og registrere de som kommer,
med QR-kode, SMS eller skrive opp på ark, alt av smittesporingshensyn.
«Reidvin-gutta» setter opp teltet. Komiteen spør dem også om de tavlene de har laget. Skilt og plakater er
hos Kathrine Kleveland.
Lodd: 2 esker kjøpes, med 1000 lodd i hver. Medlemmene kommer med gevinst, i tillegg til de vi har fra før
og de vi får fra utstillerne.
Det blir forhåndsomtale i Jarlsberg.

Parkeringsgutta er klare til dyst, de også.

Da var vi klare for god mat som Lene B og May Synnøve N E hadde stelt i stand. Godt med mat og prat og
tid for loddsalg og trekking av gevinster.
Avspark for Kulturminnedagene, 4.9- 12.9. Det vil bli leker for barn, med hesteskokasting og å gå på stylter
og fortellerstund oppe på Rambergskolen . På deres stand vil det bli info om dagene og om opplegget med
den kultlturelle skolesekken som skal foregå kommende uke. Reidvin-tunet og til dels HBK vil få penger fra
Den Kultlturelle skolesekken i forbindelse med opplegget, dette fordeles utfra hvor mange som hjelper til
med opplegget.
Tradisjonsmatskolen: Vi har fått kr 12000 i støtte for dette. Det blir et opplegg for 1.-3. klasse, 8-10 barn,
4 lørdager i september og oktober. Påmelding fra 30. august til Torunn. Det er gratis å delta. Oppmøte hos
Torunn hver gang. Temaer er grønnsaker, epler, potetplukking og takkebakst. Vi kjøper 2 takker.
Vi trenger 3 voksne hver gang, det er bare å melde seg til Torunn.
Barnearrangementet. Julie orienterte. Det var ment å være 23.oktober, men Fjellhall er opptatt da, så det
blir en lørdag i november. De trenger noen til å selge lodd og til å stå på kjøkkenet. Det skal også bakes
boller og sjokoladekake. Marianne, Randi Traaet og Mary Ann baker boller. Kristine kan selge lodd. Som
vanlig kjøpes det ei Babyborn dukke , som trenger klær. Bare sett igang. Vi må også huske gevinster til
lotteriet.
Litt takk fra flere til slutt; Ingvild S.takket for gaven da lille Ea ble født, Tone Ness fikk oppmerksomhet ved
60 årsdagen og Randi Traet ved 70 årsdagen.
Marianne avrundet kvelden og ønsket oss alle lykke til med markedet. Vi var 20 tilstede denne kvelden.

Åse Kristine Guthus, sekretær.

