
Referat fra møte i Holla Bygdekvinnelag  - Sommerfest onsdag 9. juni 2021. 

Etter mange avlyste møter pga pandemien, kunne vi endelig samles igjen. Denne gang til sommerfest 
ute, på Nomestranda. 

28 medlemmer hadde gledet seg til denne kvelden, som bare ble helt fantastisk! Nydelig temperatur 
og bare sol hele kvelden !!! 

Festkomiteen som besto av: Anna, Gerd, Audhild, Signe Karin, Heidi og Bente, hadde gjort en 
kjempejobb for at vi skulle få det hyggelig. Det var satt opp partytelt, slik at de som ønsket det, fikk 
sitte i skyggen. Medlemmene ble fordelt i kohorter med 5 personer i hver. Det var tatt hensyn til 
smittevern på alle måter med tilgang på både håndsprit og engangshansker. 

Etter at Anna hadde ønsket oss velkommen, sang vi en sang som komiteen hadde dikta. Deretter ble 
det servert nydelig lapskaus med tilbehør fra Spiseriet på Øvre Verket.  

Så var det tid for quiz!! Spørsmåla var fra lokalmiljøet/nærområdet + spørsmål som gjaldt 
Bygdekvinnelaget. Vi måtte også gjette på noen gjenstander som ble vist fram. Dette skapte 
engasjement blant damene. Veldig morro!!! Vinnerlaget fikk overrakt blomster. 

Etter quizen ble det servert kaffe og kaker, gode hjemmebakte sådanne. Praten gikk livlig, lenge siden 
vi hadde vært samlet på denne måten. 

Karin informerte om at det nå var pause i turene i skog og mark som laget har arrangert i disse 
pandemitider. Turene starter opp igjen til høsten. 

Åshild, som er medlem av turgruppa, som arrangerer/ordner med andre slags turer, opplyste om at 
det jobbes med å forhåpentligvis få til en tur i løpet av høsten. 

Karin fikk overrakt en blomst som takk for å ha holdt laget i gang med div. info i løpet av denne 
vanskelige tiden. 

Så var det tid for å ønske alle God Sommer. Det var enighet om at dette hadde vært en veldig koselig 
og vellykket samling! Takk til en kreativ festkomite. 
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