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Det er ikke like enkelt å få til et program som er like  artig til alle møtene, men styret gjør så godt de 

kan og dere tar alltid godt imot.  Uansett tema er stemningen  god og vi trives i lag. Etter en god kopp 

kaffe og noe godt å bite i,og  en hyggelig kveldshitorie går vi hjem med godfølelse i kroppen 

Vi startet i november med bokkveld og besøk fra Larvik bibliotek.  Vi får en kortfattet gjennomgang 

av noen av høstens bøker og leselysten pirres.  Det kan fort bli både et og to julegaveønsker ut av en 

slik kveld.  

Desember og julemøte .   I lillesalen er langbordet dekket med juleduk , masse levende lys og 

julepynt. Vi får en liten forfriskning og blir  høytidsstemt.  Julemiddag blir servert og den smaker som 

den skal, likeledes desserten som er riskrem.  Pakken vi hadde med er nummerert av Anne og kurven 

med nummerlapper sendes rundt og alle får en pakke og hyggelig overraskelse. Når pakkene er 

pakket opp og beundret og Reidun har lest for oss, ønsker vi hverandre en riktig god og fredelig jul 

før vi går ut i den snødekte desemberkvelden. 

Januar.  Denne  kvelden er temaet meksikansk fletting. Hva i all verden er nå dette.  Jorunn Helgestad 

driver med dette og skal vise og lære oss.  Hun bretter papirbiter  og fletter dem sammen og lager 

mye forskjellig  ut av disse flettene ,så som vesker og  kurver og mye mer, bare fantasien setter 

grenser. Materialet hun bruker kan være reklameavis gavepapir, aviser, kort sagt det hun har og bred 

tape.  Det er imponerende hva en kan få til av noen papirbiter med tape på. 

På februarmøtet var diabetes temaet. Vi fikk besøk både fra foreningen i Larvik og fra fylket. Vi fikk 

god innføring i hva som er forskjell på diabetes type 1 og type 2. Alle fikk målt blodsukkeret sitt,  

heldigvis  hadde ingen for høyt blodsukker og vi nyter bevertningen med god samvittighet. 

Temaet på møte i mars er hva betyr gamle gårds og stedsnavn. Tormod Næss har satt seg godt i 

temaet og tok oss med på en reise i gamle Hedrum kommune. Vi kan lese om dette i Heidarheim, 

men det blir litt mer interessant når noen står foran oss og forteller. 

25. april og endelig er jubileumsdagen kommet.  Det er 8 0år siden laget ble stiftet og det skal feires. 

Gjennom vinteren har vi diskutert og planlagt, dette er godt gjennomtenkt, slik  at ingen 

overraskelser skal skje. 

Æresmedlemmer, innbudte gjester og alle medlemmer blir tatt godt i mot, Elsa ønsker velkommen. 

Dusinet underholder med vakker sang. Det bli servert mat og kaker og kaffe. Elin Grimholt leser  en 

fin jubileumsberetning hun har  skrevet. Anne har vært med i styret i mange år, både som sekretær 

og nå kasserer og for dette blir hun overrakt Norges Bygdekvinnelags hustavle.  Det blir  

hilsningstaler og gaver fra fylket og nabolaga Kvelde og Svarstad. Herborg hilser fra skolen og har 

med  tegninger fra alle barna ved skolen. Hanne B. Odberg mimrer fra tiden med kurser og Sang og 

Klang.  Vara ordfører Olav Nordheim skal komme etter formannskapsmøte,  kommer vel snart da . 

Dusinet underholder mer. Så skjer det som ikke er planlagt, Elsa får en ide, blomsterauksjon.  Vi har 

fått masse gevinster til utlodningen deriblant flere flotte blomster. Kan vi ta en auksjon, ja sier styret, 

ja sier Margrethe og så er vi gang med bud og latter. Dette ble vel prikken over i-en denne kvelden. 



Dusinet synger litt til, men hvor bliver Olav Nordheim?, Vi foretar trekningen og der kommer han. 

Beklager at han er litt sein, men hva  gjør vel  det så blid og hyggelig som han er. Sier mye fint til oss 

og penger har han med, hele  5000 tusen kroner.  Kvelden avsluttes , alle ønskes vel hjem. Og vi 

puster lettet ut og syns kvelden har vært meget vellykket. 

Mai møtet er lik avleggerauksjon. Avleggere og blomster fyller både bord og gulv Kirsten debuterer 

som auksjonarius Budene hagler, vi byr over hverandre,  smil og latter sitter løst. Hender nok at 

avleggeren kan bli litt dyr, men pytt au vi har det moro. Kirsten greide brasene med glans. 

Juni og sommeravslutning , denne gang på hytta til Signe i Mathiaskilen. Junikvelden var varm og fin. 

Vi benket oss rundt bordet på terrassen og spiste pølser med brød og lomper. Sola ble snart  borte, 

og myggen ble plagsom så vi trakk inn i hytta til is og kaffe. Hyggelig  prat  som alltid . litt quiz og så 

litt opplesning også denne kvelden. Denne gang handlet det om slåttegrøt i Kalleberg grenda , et 

stykke fra boka til Jørgen Sandberg. 

Etter en usedvanlig varm og tørr sommer møttes vi igjen i september. Vi får besøk fra Larvik Røde 

Kors som forteller om hva de driver med.  Hjelpekorpset og sanitetsvak på diverse arrangementer er 

velkjent, men  de gjør så mye mer.  Kan nevne  førstehjelpskurs, besøksvenn, visitor , språk kafe’, 

hjerte for  Larvik, julegavetreet på torget i Larvik , barnas Røde Kors( BARK), og flere ting til 

.Imponerende av frivillige medlemmer. 

Dette var i grove trekk året som har gått. Syns det har vært bra, jeg. 

 


