REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 27. MAI 2020.
Etter en del diskusjon mht om vi skulle avholde maimøte eller ikke pga pandemien, ble det bestemt å
ha det ute. Tema for kvelden var kjøkkenhage til glede og nytte. Det var Olaug Aspheim Teigen som
skulle snakke om dyrking på friland eller i drivhus.
Godt og vel 30 damer møtte fram denne kvelden. Kjempebra! Alle hadde fått beskjed om å ta med
seg stol og eget drikke. Vi fordelte oss, med god avstand fra hverandre, rundt på den flotte
gressbakken utenfor drivhuset til Olaug.
Aud Rui ønsket alle hjertelig velkommen, og ga ordet til Olaug. Hun startet med å fortelle at hun
alltid hadde vært interessert i å grave i jorda og se planter spire og vokse. Interessen har utviklet seg,
og det ble drivhus og dyrking på friland. Etter at hun måtte gå ned i stilling pga nedbemanning på
hennes arbeidssted, har hun bestemt seg for å satse litt mer, og utvide dyrkingen. Hun har fått mye
info og inspirasjon fra div. nettsteder, og spesielt en svensk blogger.
Tanken hennes er å annonsere produktene på nettet. Etter det vi forsto, var ikke alt helt klarlagt
ennå, men kanskje prøve å selge grønnsakskasser med ukesforbruk av blanda grønnsaker. De som er
interessert, må bare følge med på nettet under «Helgen grønt og godt».
Olaug A. Teigen har et stort flott drivhus med div. planter, bla tomater, agurk, paprika og cilli. Ute på
friland var det parseller med hvitløk, purre, selleri, rødbeter og mye annet. Hun informerte oss om
dyrking, gjødsling osv. Vi fikk stille spørsmål, og fikk klarhet i hva vi evt. hadde gjort feil i vår dyrking.
Så var det tid for å gå å se på vekstene, mens vi spiste boller som de ansvarlige for møtekvelden
hadde bakt, samt medbrakt kaffe/te. Det var også mulig å få kjøpt noen planter, bla. tomater, agurk,
paprika og chilli.
Olaug fikk overrakt et NBK handlenett av leder Karin, som takket for at vi fikk lov til å komme. En fin
og lærerik kveld. Fint å få se hverandre igjen i disse koronatider.
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