
 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG 2021 

Holla Bygdekvinnelags årsmøte for 2021 ble avholdt i auditoriet på Nome videregående skole avd. 
Søve 

Onsdag 20. oktober 2021 kl. 19.00. 

Tillitsvalgte: 

Styret for 2021 har bestått av: 

 

Karin Kabbe   leder 

Aud Kristin Rui   nestleder 

Åse D. Ringsevjen  kasserer 

Bjørg Knutsen   sekretær 

Anne-Lise Enerhaugen  styremedlem 

Ragnhild Omtvedt  materialforvalter 

Kirsten Marie Hansen  1. vararepresentant (møter fast på styremøtene) 

Anna Marie Slaattedahl  2. vararepresentant 

 

Valgkomiteen har bestått av: Anna Slaattedahl, Åshild Y. Pershaug og Eli M. Kabbe 

Begeistringskomiteen har bestått av: Solbjørg Holter, Tone F. Kjeldsen og Reidun Tufte 

Revisorer:   Audhild Simonsen og Berit Rinde Juel 

Web – redaktør:  Guro Haatveit Pettersen og Signe Lill Roland. 

 

Representasjon: 

På grunn av koronaen har det i 2021 vært veldig lite møtevirksomhet og ingen representasjon. 
Fylkesårsmøte ble avholdt på zoom hjemme hos leder. Der deltok Aud Rui og Åse D. Ringsevjen samt 
Karin. 

Inspirasjonsseminaret ble avlyst. 

Det har ikke vært utsending fra oss til Holla Bondelag, da vi ikke har fått innkalling. 



Styret har siden forrige årsmøte hatt 10 styremøter og det er i samme periode behandlet 76 saker. 

Holla Bygdekvinnelag har hatt 2 medlemsmøter, sommerfest og septembermøte (i gapahuken). I 
tillegg kommer årsmøte. 

Oppsatte møter f.o.m. november 2020 t.o.m. mai 2021, ble avlyst grunnet koronaen. 

Juni: Sommerfest på Nomestranda 

September: Utemøte i gapahuken i Helgja m/suppe og sosialt samvær. 

Oktober: Årsmøte 

Utemøte i gapahuken falt sammen med kulturuka, og i den forbindelse ble Sigmunn Ytterbøe invitert 
for å holde et innlegg. Han snakket om sterke kvinner fra Helgja. Medlemmene hadde invitert med 
seg bekjente/venner/naboer. Disse fikk utdelt vervebrosjyrer. Håper dette kan medvirke til å gi laget 
nye medlemmer. 
 
I år ble både Minidyrsku’n på Søve, Ulefossdagen samt Dyrsku’n i Seljord avlyst pga koronapandemien. 

Også i år har medlemmer strikket sokker som ble overrakt Frelsesarmeen på Ulefoss.  

Medlemmer fra laget har pyntet Holla kirke til høsttakkefesten i oktober. 

Inneværende år har laget kun arrangert turer i nærområdet. Tur til Gruveåsen 29. april, tur til 
Stallane 26. mai. Her var Johannes Grini invitert med som «kjentmann», han fortalte mye 
lokalhistorie på veg inn, samt historien om Stallane da vi kom fram. Tur til Mannslegerhola 2. 
september og 27. september var det satt opp tur til Nibb, men den ble avlyst pga dårlig vær. Godt 
oppmøte på turene. 

På grunn av lite møtevirksomhet i laget, ble det satt i gang formiddagsturer annen hver torsdag. Godt 
frammøte her også. De første turene gikk vi rundt Holla, der var det mest sol. Etter hvert ble det 
andre turmål, og vi hadde med mat og drikke. Disse formiddagsturene fortsetter utover høsten. 

Kvinner-UT: Komiteen har tatt med seg bosatte innvandrerkvinner på turer i nærområdet for å bli 
kjent. I vår lærte de å så og plante. De har vært på Hjelseth Gård og kjøpt grønnsaker. Nå i høst 
arrangeres det svømmekurs for dem på Dagsrud. 

For å få inn litt penger i laget, ble det bestemt å ha en utlodning før jul. Laget fikk mange fine 
gevinster av næringsdrivende på Ulefoss. I tillegg laget noen av medlemmene dørkranser som også 
ble loddet ut. Lotteriet innbrakte kr. 12.428,64. 

Vi håper at situasjonen normaliserer seg etter hvert, slik at vi kan få gjennomført møteplanene våre. 
Håper at medlemmene fortsatt vil støtte opp om laget. 

Det er pr. i dag 54 betalende medlemmer i laget. 

Styret ønsker alle vel møtt til neste møteår. 

 

I styret for Holla Bygdekvinnelag 2021: 

Karin Kabbe    Aud Kristin Rui   Åse D. Ringsevjen 

(sign)    (sign)    (sign) 

 

Ragnhild Omtvedt  Anne-Lise Enerhaugen  Bjørg Knutsen 



(sign)    (sign)    (sign) 


