
REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 13. NOVEMBER 2019

Møte ble avholdt i spisesalen på Nome v.g.sk. avd. Søve, og det var 25 frammøtte. 

Nestleder Mette Bøe ønsket alle hjertelig velkommen, og minnet om at på desembermøte skulle det 
lages julekranser. Viktig at de som ikke allerede hadde meldt seg på, måtte gjøre det pga innkjøp av 
materiell. I tillegg opplyste hun om at det fortsatt var mulig å sende inn forslag til styret vedr. temaer 
for neste år, da møteplanen ennå ikke er lagt. 

3 av lagets medlemmer har vært på inspirasjonsseminar i Trondheim i november. Dette vil de 
informere om på møte i januar. De hadde hatt en flott helg med flere foredragsholdere og konsert.

Mette leste så et dikt av Hans Børli «I kramsnøen». Deretter sang vi «Julekveldsvisa».

Tema for kvelden var «Tradisjonsmat – julemat». Det er mye som kjennetegner tradisjon; lukter, 
smaker osv.  Mette fortalte fra sin barndom, oppvokst på gård i Skien, og hun minnes slaktingen før 
jul med alt det medførte. Oppdeling av slaktet, tilbereding samt lage leverpostei, lungemos, ribberull,
medisterkaker m.m. Hun hadde dessuten funnet fram masse stoff om mattradisjonene her til lands, 
hvor det var forskjell fra bygd til bygd. Det var også ganske vanlig på den tiden at det var «koner» 
som dro rundt på gårdene og hjalp til med tilbereding av slaktet, samt baking av flatbrød og annet. 
Da det ikke fantes frysere på den tiden, måtte maten foredles på annet vis for å holde seg. Røyking, 
graving, raking og sylting var metoder som ble brukt på fisk og kjøtt.

En stund var en redd for at denne tradisjonsmaten skulle glemmes, men det har vist seg å ikke 
stemme.

For ca. 50 år siden ble julematen fra de forskjellige distrikter kjent over hele landet, slik at pinnekjøtt 
ikke bare ble spist på Vestlandet, torsk i nord og ribbe sørpå. 7 slags kaker var, og er ennå, tradisjon i 
mange heimer.

Det var et veldig interessant foredrag om våre mattradisjoner til jul, og Mette har nok lagt ned mye 
arbeid i dette. Guro takket så mye for innlegget på vegne av laget.

Så var det tid for bespisning, deilig julemat! Mette hadde holdt kurs i julemat uka før, og hun hadde 
tatt med noe av dette til møtet. Det var ribberull, lammerull, leverpostei, gravlaks m.m., samt brød 
og flatbrød. Ansvarlige for møtet denne kvelden, hadde tatt med julekake, kling m.m. samt kaffe.

Lodder ble solgt under kaffen, og trekning straks etterpå. Mange heldige vinnere!

Til slutt leste Mette et innlegg fra damebladet URD, skrevet av Henriette Skjønberg Erken.
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