
Hillestad lille 28.04.2020

    Det er et livgivende og etterlengtet vårregn som drysses over oss akkurat nå, 
vinterveden er klyvd og litt innesysler som lenge har blitt skjøvet unna, kan få litt oppmerksomhet.

Styret i laget har hatt utemøte og sett på muligheter, sett på begrensninger, og forsøkt å være realistiske og
solidariske i forhold til påleggene vi får fra myndighetene.
Men det er vanskelig å spå, særlig om framtia - så vi tar ett skritt ad gangen.

Mat i Mai har vi i en fei gjort om til "Tur til Nesberga". 
Det hadde jo vært hyggelig å se hverandre og der er det god plass, ikke sant?
Alle tar med niste og kler seg varmt, Ingvild tar med gitaren så vi kan synge litt, og siden vi er midt i 
sesongen for ville, vårsprøe vekster velegnet til mat og drikke tenkte vi at vi kunne dele erfaringer med 
bruk av disse.
Vår alles beredskapshage - om vi bare vet hva vi trygt kan bruke..
50 nyanser av grønt ser jeg ut av mitt vindu - idag skal jeg legge unge blad og bladskudd av rogn på vodka
Værforbehold - alle får sms kvelden før slik at dere vet om det blir noe av.
Obs! Oppmøte kl 18:00 på parkeringsplassen ved Nesberga.

Minner om at de som måtte ønske et strikketøy mellom hendene og ikke har egne prosjekter på gang, kan 
få garn til Orangeskjerf som vi jo strikker til Kirkens Bymisjon iår også. (Oppskrift står på magebeltet til 
garnnøstet). 
Dessuten legger jeg ved oppskrift på barnehagevotter, (lange votter som er fine til å ha under regnvotter 
f.eks.), - bruk restegarn i ull som dere har liggende.
Vi har i tankene at ungene ved Mølledammen Naturbarnehage kan få vottene utpå høsten. De har ca 50 
unger der så det er bare å la strikkepinnene klirre ;) 
Et "stunt" for å synliggjøre oss for mødrene. Vi vil jo gjerne få flere yngre med oss.

17.maifeiringen blir annerledes i år. Den tradisjonelle feiringen er avlyst fra hovedkomiteens side, men vi 
ser på mulighetene for alternative måter å feire. Kanskje får vi til noe sammen, men på avstand?
Pynte postkassene og oppkjørslene deres vakkert denne dagen er en god start! “
Alternativ 17.maifeiring i Hillestad 2020” ligger som arrangement inne på Facebook, for dere som er der. 
Her kan deles historiske bilder, oppskrifter på mat og kaker, gamle bilder fra feiring tidligere år, og ikke 
minst - gode ideer.

Familieturen til Korssjø og Langelihula 25.5. er det nok store muligheter for at vi må avlyse, men vi har 
ikke gjort det ennå. Følg med på hjemmesia vår og på Facebook. Alle vil få beskjed via sms.

Men Oppturen til Orebergvannet og Hvittingen 8.juni, som vi skulle hatt i fellesskap med de andre lagene 
i kommunen, er avlyst.

Og igjen, for dere som er på Facebook, har Geir Rysjedal opprettet en lukket gruppe som heter 
"Hillestadbygda i bilder". Be om å bli medlem og hygg dere med gamle bilder av kjente og ukjente som 
bor/har bodd her, bygninger og bedrfiter, skoleklasser og begivenheter forbundet med Hillestad. En 
ordentlig "mimreside"

Ta vare - på hverandre og på dere sjøl.
Sett en blomst på trappa, bak et brød, ta en telefon, kjøp ei flaske vin  – gled noen som trenger det!

Vårlige hilsner fra Marianne - på vegne av hele styret i Hillestad bygdekvinnelag.


