
                REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG
                                      ONSDAG 9. NOVEMBER 2016

Leder Åshild Ytterbøe  Pershaug ønsket alle hjertelig velkommen. 
Spesielt velkomen til Gry Anne Torgersen fra Sparebank 1 som vil presentere banken for oss.
Et potensielt nytt medlem  ble også ønsket velkommen og vi håper hun vil trives og etter hvert bli 
medlem.

Det møtte 21 medlemmer.
Karin Kabbe åpnet så møtet med å Lese dikt av Haldis Moren Vesaas – Jon og eplet , før vi sang 
Den glade vandrer.

Ordet ble så gitt til Gry Anne Torgersen fra Sparebank 1 som fortalt om banken og deres arbeide og 
tilbud.
'Det ble stilt spørsmål og det kom fram en del synspunkter som hun skulle ta med seg tilbake  til 
banken.
Vi takket for informasjonen med å overrekke en blomst.

Det ble så lest flere referater da vi ikke leste referater på årsmøtet.
Disse var: fra sommeravslutningen på Torjusrød ved Nedre Stavsjø, Tur til Stangefjell og til 
Blaafargeverket, møte i gapahuken ved Helgen Barnehage og tur til Oslo. 

Guro leste fra Hjallarhornet  datert 27.10.1967. Disse epistelene vekker alltid munter minner og til 
dels gjenkjennende saker fra det vi opplever i dag.

Åshild informerte om at det ikke blir noe av at vi deltar i mannekengoppvisningen på Holladagen.
Aud  informerte om at vi kan få komme i Holden og se og lære om kaldrulling. Påmelding til henne 
for de som er interessert.
Det var kommet inn mange forslag til turer,møteprogram og kurs. Det ble sendt rundt lister hvor 
hver enkelt kan melde sin interesse , så skal styret bearbeide og komme med oppsett og forslag.

De som hadde strikket sokker til Frelsesarmenn ble samlet inn. 

Styret har ordnet med å få trykket opp nye t-skjortet og disse ble vist.Pris kr. 150,- pr stk.

Vi sang bordværset før det ble kaffe med påsmurte rundstykker og kaker og tid til litt prat.

Tema for dagens møte var også frukt og bær. 
Til utlodningen hadde medlemmene med seg forskjellige hjemmelagede produkter.
Disse ble loddet ut. Alle fikk et lodd hver og betalte kr. 50 eller mer og alle vant minst et produkt.
Det kom inn 1092 kr.

Møtet ble avsluttet med at vi sang  - Lys og varme.

Karin (ref)




