
Kjære medsøstre – en vårdag i april 2020.

Nå livnar det i lundar –  jammen gjør det! 
Hører dere fuglesangen i tidlige morgentimer – mer og mer overdøvende? Ingen mulighet

for å sove videre – om en nå skulle ha et ønske om det ;)
Krokus, scilla og snøklokke pryder blomsterbed og grasbakke, 

og i skauen har hvitveis, blåveis og maigull forlengst gledet våre hjerter.
Vi er heldige som bor så i nærhet til naturen.

Plutselig er det vi som har friheten. 
Vi har ikke cafeer og puber, kinoer, teatre og museer. 

Vi har ikke gater fulle av folk, konserter og en kebab på vei hjem. 
Vi mangler det meste av det mange savner i disse dager. 

Men vi har årstidene helt inn på livet. 
Nå er vi de heldige. 

“Annerledestiden” er over oss – 
og arrangementsaktiviteten, som skulle være ganske høy i vår, er lagt på is. 

Det er skrevet og sagt mye vettugt i disse dager., og den alltid gyldige 
“Nøden lærer nøgen kvinde at spinde” er brennaktuell ;)

Det er utrolig hva vi kan, når vi må. Henter vi fram gjemte og glemte egenskaper og
kunnskap, eller gir vi oss over til håpløsheten og blir med i det store klagekor?

Ser vi framover med optimisme hvor vi ser at det er flere muligheter enn begrensninger og
hvor vi sjøl er en viktig brikke i det små, eller lar vi engstelsen få fritt spillerom? 

Beredskap har vel sjelden vært snakket så mye om i media, og med så mange forskjellige
innfallsvinkler. Tar vi med oss denne dyrekjøpte lærdommen fra denne våren og gjør en

forskjell for framtia? Kanskje det er nå vi skal sette poteter i plenen? 
Øke vår egen husholdnings selvforsyningsgrad kan være en lærerik reise, og det er ikke

bare mat det er snakk om. 

Bygdekvinnelag landet over finner måter å vise at de bryr seg om hverandre – fra drive in
bygdekino, til surdeigstarter i Norgesglass på trappa – som en stafett, bilder av

påskepyntede stuer som deles på sosiale medier, telefoner til hverandre, lar barna dekorere
trær med regnbuer i nærmiljøet, med påskiften “Det går bra! 

Og vi – ja, eldreminister Torunn har vel endel av dere alt hatt en prat med, tidligere i uka
fikk dere e-post med lenke til oppskrifter til Babyborn-dokka, og her får dere lenke til hele

fotosamlingen vår, som vi nå har lagt inn på en “sky” som heter Google Drive.
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Zl0rc0APbmm2lmQu24Kd8OP7EmXHQ-f5

Dere kan bare se dem, ikke laste dem ned. Men for dere som har Google Photo kan vi
etterhvert dele bildene derfra, om dere skulle ønske noen av dem. 

Ta da kontakt med Marianne, webansvarlig. (solloc@gmail.com el tel 93422865)
Vi håper denne muligheten til mimring er velkommen når vi nå går inn i den stille uke.

Her er et bilde fra påskemøtet i 1999 da det blei laga stofftulipaner.
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Og – skulle noen av dere fortsatt lure på hva dere skal ta dere til har vi allerede kjøpt inn
orange garn til skjerf til KirkensBymisjons høstaksjon. 

Si ifra så putter vi noen nøster i postkassa.

Vi håper humøret er i behold, vi får holde oss friske og ser hva vi kan gjøre for virusfritt å
lette en tung hverdag for noen som har det tyngre enn oss selv. Det går bra!

Over påske, når regjeringen kommer med nye retningslinjer for hvordan vi bør forholde oss
kommer vi tilbake til dere med en ny e-post hvor vi informerer hva vi gjør framover.

En God Påske med turer i skogen, kakao under stjernehimmelen og veltilagede måltider for
oss selv eller sammen med de vi bor ilag med ønsker vi dere!

Solfylte ønsker fra styret i Hillestad bygdekvinnelag


