
Høstsonate - Hillestad 14.09.21

Så fikk vi det til!  
Markedet er et bevis på at samarbeide lønner seg og gir gode resultat for alle.
Uten hverandre hadde det ikke gått. Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, Reidvin-tunet, 
Kulturkontoret og Holmestrand kommune med Kulturminnedagenes åpning - og primus motor, 
Hillestad bygdekvinnelag.  Takk til alle!

På tide med en liten  gjennomgang av høstens aktiviteter siden det har blitt noen forandringer ift. 
årsplanen. 

Som dere allerede vet har vi hjulpet til med Den Kulturelle Skolesekken sammen med Reidvin-
tunet 4 dager i uke 36.

Tradisjonsmatskolen er godt igang, med god hjelp fra dere, i tillegg til at Torunn har organisert alt 
i detalj. 9 unger nyter godt av kunnskap om mat og lærer nytt om råvarer, matlaging og måltidets 
betydning, sosialt og ernæringsmessig.

Til helga er det høsttakkefest og vi håper dere blir med og bidrar med det vi skal auksjonere bort. 
Vi bestemte på markedsforberedende møte at inntekten skal gå til NBKs Guatemalaprosjekt.
Og vi trenger DERES hjelp for å gjennomføre dette. Alle medlemmene som har mulighet håper vi 
kan komme med noe av høstens grøde: grønnsaker fra over og under jorda, det er mye å velge i, 
frukt og bær, vakre blomsterbuketter av høstblomster er også en ide, havrenek, hjemmebakt brød 
eller kake – alt pent lagt i emballasje av naturmaterialer – kurver, trau, butter, små strisekker, 
papirposer osv.
Innholdet auksjoneres bort, emballasjen tar dere med dere hjem igjen. Husk å navne emballasjen!
Guatemalaprosjektet regner med dere!

Også dette året strikker vi til Kirkens Bymisjon. Laget sponser garnet og Marianne (mob.: 
93422865), deler ut garn til alle som vil strikke, om det er skjerf, votter, luer eller sokker. Ta 
kontakt! (Og når du er ferdig med strikketøyet, kan du levere det til en i styret så lager vi en gla'sak 
om det ved overleveringen).

30.oktober hopper vi på toget til Tigerstaden
Det ser ut som det er interesse for tur dit, til Roseslottet, ikke minst. Men det er Deichmanske og 
mer som er verdt å oppleve.Vi setter turkomiteen på saken og styret har bestemt at vi sponser 
inngangsbilletten til Roseslottet for medlemmene.
Værforbehold tenker vi er lurt å ha – og vi reiser med toget hvor hver enkelt ordner billett for seg 
selv. Ta gjerne med deg din sambo eller en venninne. 
Hold av dagen, så vil turkomiteen komme med nærmere info.

Årsmøtet er allerede 1.november og har du saker til årsmøtet må styret ha disse ihende senest 3 
uker før årsmøtedato. 

Det blir fint med Barnearrangementet 6.nov. Komiteen ønsker seg gevinster, som bør leveres 
senest dagen før til enten Sigrid, Lisbeth eller Julie. Og klær til BabyBorn-dokka vil de svært gjerne
ha!  Søstrene Sigrid og Marit er klare til å underholde ungene.

Med ønske om en gylden høst fra 
May Synnøve, Åse Kristine, Inger-Johanne, Torunn, Marianne, Anne og Marit



Et dikt om høsten

Mange dager av purpur og gull har oktober gitt oss
under en himmel som daglig blåner seg mere blå.

Ennå er frosten bare et disig varsel bak åsen,
men langsomt, langsomt begynner året å gå i stå.

Aldri er sinnet så åpent som slike høstklare dager,
når luften smaker av blomster og av kjølig jern,
og noe svever forbi deg, et minne du ikke husker,
en drøm som bestandig er like udrømt og fjern.

Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter
bortenfor alle blåner av dét du aner og vet,

der hvor tiden går under, og høst og vinter og sommer
drukner i stumhet og mørke og susende evighet.

Langt der ute i mørket har vi en fred i vente.
Men i menneskehjertet banker den samme drift

som får døgnfluen til å spile ut sine vinger
og får stjernene til å skrive sin himmelskrift.

Aldri kan mennesket løse den siste gåten om livet.
Men følger likevel budet fra livet selv

når vi erobrer et år, en dag eller bare en time
fra Den Stumme som bor bak det ytterste stjernehvelv. 

Inger Hagerup 


