
  Referat fra møte i Hillestad bygdekvinnelag 7.februar 2022, med Jan Stellef Rønningen

Siden vi ikke fikk hatt noe julemøte i januar, var dette det første møtet i år. May Synnøve Næs Engen ønsket 
velkommen til både kvinner og menn denne kvelden, så da vi sang «Jeg snører min sekk», runget det godt 
på Bygdestua. Vi var 24 personer som møtte opp denne kvelden, for å møtes og for å høre Jan Stellef 
Rønningen fortelle fra sitt liv som sjømannsprest. Endel har jo kjent han opp gjennom årene og kunne nikke
gjenkjennende og til dels suplere deler av det han fortalte. 

«Hvem jeg er består av hva jeg har opplevd», sa han. Han viste bilder helt fra barne og ungdomstid, til tiden
i Huston og i Australia og senere. «Alt er tråder i min livsvev, ikke noe er unyttig kunnskap».  
Arbeidsoppgavene for en sjømannsprest er veldig varierte og formes av de mennesker og situasjoner en 
møter. En må være glad i å snakke med folk, og litt, ja ganske romslig, i møte med studenter, sjøfolk, eller 
andre som bor i utlandet og trenger «et hjem, borte fra hjemmet». Å spille fotball er også en interesse som 
har gitt han fellesskap og utgangspunkt for kontakt. Sjømannskirken skal være en kirke til hjelp for de en 
møter i deres hverdag, i større arrangementer som OL, eller i krisesituasjoner og ulykker, altså 
nestekjærlighet i praksis.

Han har i de senere årene arbeidet i forhold til beredskap og næringsliv. «Redning, ivaretakelse og 
kommunikasjon» er viktige områder her. Nå er han operativ leder for 14 sjømannskirker, så han er mye på 
farten. Han ga oss også små glimt fra møter med personer og situasjoner i arbeidet sitt. Som takk for at han
ville komme fikk han den nye refleksvesten til bygdekvinnelaget;  lykke til på nye treningsturer og videre i 
arbeidet.

Etter pausen, med god mat, god prat og godt loddsalg fikk vi litt info om lagssaker og viktige datoer videre 
utover. 

- 1.mars er fristen for å betale kontingenten. NBK har utlovet en premie; den som trekkes ut vinner nye 
forkler til hele laget den er medlem av. Jo flere som betaler i tide, jo flere muligheter.                                        
- Årsmøte i VBK er tirsdag 1.mars. Spennende å prøve det på en kveld i uka, og selvom det er klart for å 
samles fysisk, er det jo endel usikkerhet fortsatt.                                                                                                         
- «Bygdekvinner på lading» har frist 10.februar, nå satser de på at arrangementet går som planlagt og blir 
inpirerende og lærerikt.                                                                                                                                                      
- !8.juni er Vestfold Bygdekvinnelag 90 år og alle er invitert til Kjerrafossen.

Etter å ha sunget Skivise, sa May Synnøve takk til vertinnene våre denne kvelden; Anne Kristiansen og 
Kristine Monrad og ønsket alle vel hjem i vinterkvelden.

Åse Kristine Guthus, sekretær. 


