
 
ÅRSMELDING HILLESTAD 
BYGDEKVINNELAG 2020-2021

Oktober  29.10 Årsmøte.  Av smittevernhensyn i forhold til Koronapandemien var vi i 
storsalen på Fjellhall. Årsmøtesaker ble gjennomgått og valg gjennomført. Marianne 
Løchen ble gjenvalgt som leder. Idemyldring for neste års program ble gjennomført 
ved at alle som ville skrev forslag på gule lapper som ble samlet inn og noe ble 
kommentert der og da. Stor aktivitet rundt bordene. 
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tilstede

Desember 6.12 Adventsmøte på løkfabrikken. Hyggelig kveld med «Litterære julehefter fra de 
siste 130 årene». Også menn var invitert. 
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15.01. Januarmøte med følge. Dette møtet ble først utsatt og etterhvert avlyst av 
smittevernhensyn.

Februar «Viser og dikt rundt bålet på Sperte.»  Avlyst. 

Mars 3.mars. Laget 85 år. Dagen ble feiret ute,  i gapahuken på Reidvintunet, p g a 
smittesituasjonen. Det ble servert Kjærlighetssuppe, med hjemmelagde kornkjeks til.
Alle som kom fikk  hver sin jubileumsgave. I posen var det en pakning med 10 
hjemmelagde kornkjeks. Et lite beger hjemmekjernet smør, et stykke ost fra 
Skarrebo gård, frøposer med solsikke og gresskar og et bilde med hilsen bakpå.       
De som ikke var der, fikk gaven tilkjørt etterpå.
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April Tur til Oslo avlyst
10.04. Digitalt årsmøte i VBK. May Synnøve Næs Engen og Åse Kristine Guthus 
deltok fra Fjellhall. Lene Bråtejordet ble valgt til distriktsleder. 

Mai Både oprinnelig planlagt tur og alternativer ble avlyst. 
17.mai arrangementer ble avlyst-

Juni 7.juni. Planteauksjon på Reidvintunet. Etter omvisning i urtehaven, i regnvær, holdt 
vi planteauksjon i gapahuken. Mye planter og mye moro. 
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August 23.8.  Markedsforberedende møte. Endelig kan vi møtes på bygdestua igjen. Ny logo
lansert. Planer for  Høstmarkedet ble gjennomgått grundig, men også planer for  
høsttakkefest, Kulturminnedagene, Tradisjonsmatskolen og barnearrangementet.
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September 4.sept.  MARKED . Masse folk, grundige smitteverntiltak , men veldig trivelig å møtes
til marked igjen. Mye salg og flere utsolgte steder. 
Dette var også starten på Kulturminnedagene, med flere aktiviteter denne dagen og 
opplegget med Den kulturelle skolesekken for 7. klasse, som vi og Reidvintunet var 
med på.
19.sept.  Høsttakkefest i Hillestad kirke. Mye fint, grønt og godt fra høsten ble først 
pynt og så auksjonert bort til inntekt for Guatemalaprosjektet. Det kom inn 4500 kr. 



Tradisjonsmatskolen med støtte fra NBK. 3 lørdager 1.-3. klasse. 8 barn deltok. 
Torunn B. Solberg var kursleder, med god hjelp av mange medlemmer. Grønnsaker, 
epler, poteter og var temaene deres da. Mye aktivitet og fornøyde deltakere. 

Oktober Tradisjonsmatskolen  1 lørdag;  takkebakst med avslutning og utdeling av diplom. 

30.okt Tur til Oslo, til bl a Roseslottet.

HBK har gitt gaver til følgende i løpet av året , totalt kr 6883;  av dette er  3750 til Guatemalaprosjektet, i 
tillegg til Auksjon på Høsttakkefesten i Hillestad kirke. Medlemssap Reidvintunet 2020 0g 2021 , kr 1000 og 
ellers gaver og oppmerksomhet i forhold til sorg og glede. 

Grasrotandel for 2021 har kommet inn, med kr 1141. 

Oransjeskjerf; Også i år har vi vært med på aksjonen til Kirkens Bymisjon, om å strikke oransje skjerf. Til nå 
har det blitt strikket mange fine skjerf. De skal være hos Kirkens Bymisjon innen 24.oktober. 

Alle arrangementer er invitert bredt, og gjort kjent på bl.a. sosiale medier som Hillestad bygdekvinnelags 
hjemmeside, siden vår på Facebook og ellers har vi brukt lokalavisa vår, Jarlsberg, flittig. 

Laget har nå 46 medlemmer. Styret har hatt 9 styremøter siden sist årsmøte .

Styret har bestått av:

Leder Marianne Løchen
Nestleleder May Synnøve Næs Engen
Kasserer Inger Johanne Gran
Sekretær Åse Kristine Guthus
Styremedlem/studieleder Torunn B. Solberg
Varamedlemmer Anne Kristiansen, Marit Foss

Takk til alle for dette året!

Åse Kristine Guthus, sekretær


