
Referat fra tur og møte på Gjennestad 02.05.2022.

Fint vær og 17 damer møtte opp på Gjennestad. Noen kom direkte, men de fleste kom 
sammen i biler som vi fylte opp etter å ha møttes ved Hillestad kirke. 

Det er mye fint å se på, kanskje litt tidlig å kjøpe sommerblomster som skal rett ut, men
her det noe for enhver smak og poser med urter og mye flott og fargerikt ble med hjem.

Etterpå var vi invitert til å ha møte på VBK, som har sine lokaler rett ved. Hyggelig å se 
hvor vår distriktsleder Lene holder til; mange har jo vært der på kurs og samlinger før 
og.Torunn og May Synnøve hadde med deilig kvelsdmat med nybakte rundstykker og godt 
pålegg. Det smakte med litt mat og en kaffe/tekopp nå.   

2 saker var det viktig å få planlagt nå; 17.mai og Oslotur.                                          
17.mai nærmer seg og iår er det heldigvis lov å feire som vanlig, etter pandemien. 
Kristine, Åse Kristine og Randi Traet(vara)er med i 17.mai-komiteen,som har hatt 2 
møter. Arrangementet er jo et samarbeid mellom Fjellhall, Promenadeorkesteret, 
Reidvintunet og Bygdeungdomslaget.Disse må da også dele alle oppgavene mellom seg. 
Bygdekvinnelaget er satt til å organisere både servering, kjøkken og baking. Vi bidrar 
med mye, men trenger også at de andre stiller opp. Komiteen lager lister på møte 4.mai.
Særlig trenger vi folk til å servere og rydde opp.

Oslotur: Hva blir det til? Flere hadde lyst på teater/operatur, men vi vil vente til høsten. 
Tur til Stortinget og Kathrine Kleveland tar vi også en gang det måtte passe til høsten. 
Roseslottet har vi snakket mye om, men ser det kan bli kort til nå før sommeren; men vi 
planlegger en tur dit 13.august.

Neste møte er Planteauksjon på Reidvintunet tirsdag 7.juni (mandag er 2.pinsedag.) Ta 
med overskudd og nyplantinger, det pleier å være mange godsaker og god stemning der.

Lene minner om at Vestfold Bygdekvinnelag (VBK) er 90 år og skal feire det ved 
Stolpehuset ved Kjerrafossen 18.juni. Gratis å være med og mye interessant og 
spennende underholdning. Påmelding, via May Synnøve, innen 1.juni.

God tur hjem.

Åse Kristine Guthus, sekretær


