
 REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 10. NOVEMBER 2021.  

Møtet ble avholdt i auditoriet på Nome v.g.sk. avd. Søve. Det var 23 frammøtte. 

Tema for kvelden var beredskap. Thomas Beck fra Nome kommune var invitert til å holde et innlegg. 

Karin ønsket velkommen og leste et fint dikt, etterpå sang vi «Og jeg har ingen bondegård». 

Hun ga så ordet til Thomas Bech. Han presenterte seg, kommer fra Hammerfest, har jobbet i Nome 
kommune i ca. 2 år, og er nå bl.a. beredskapskoordinator i kommunen. 

Beredskapsplanen «revideres/gås igjennom» etter en tid. Det er nå 4 år siden sist fortalte Bech.  

I planen opplyses det om kommunens ansvar og plikter, det er en viktig og sentral rolle. Målgruppa 
for planen er befolkningen i kommunen.   

Det er 4 beredskapsprinsipper: Ansvar, nærhet, likhet og samvirke. 

Følgende 3 etater jobber mest mot/med beredskap: SU – samfunns- og utviklingsetaten, OPV- 
oppvekstetaten, HO – Helse- og omsorgsetaten. 

Han opplyste om at det øves hvert annet år på ulike hendelser som kan oppstå. Dette er viktig! 

Bech viste på skjerm oversikt over tiltak v/brann osv., det er laget tiltakskort (oppskrift) hvor det står 
viktige opplysninger m/tlf.nr. osv. om hvordan en forholder seg ved slike hendelser. 

Det er bestemt hvilke steder folk/innbyggerne skal møte opp på mht info v/katastrofer. Det er bla. 
annet Ulefoss samfunnshus, ellers er det jo via media, digitale plattformer. 

Etter foredraget overrakte Karin boka «Jordeple og søteple» til Thomas Bech som takk for 
informasjonen. 

Karin hadde noen få lagssaker før vi skulle ha kaffe. Det var bla. forslag om flytting av årsmøte fra 
oktober til januar, slik at det følger kalenderåret. Det var enighet om å fortsette sånn som vi har det 
nå, i oktober. Nye røde T-shirts koster kr. 200,-, noe mer hvis vi skal ha lagets navn på. Det blir 
nissevandring i samarbeid med Helgen Vel, dato ikke fastsatt ennå. Aud er kontaktperson for HBK. 
Ellers opplyste hun om at flere av de nye i styret, samt noen av de som går ut, er påmeldt til 
samrådingsmøte i Skien nå i november. Hun minnet også om «Bygdekvinner på lading» som 
arrangeres på nyåret. 

Vi forflyttet oss så til et klasserom hvor de ansvarlige for møtet hadde dekt småborder. Det ble 
servert deilige rundstykker, kaker og kaffe. Loddene ble sendt rundt, og flere heldige kunne dra hjem 
med div. ting og nydelige alpefioler, som var pynt på bordene. Mye god prat ble det her inne. 

Vi avslutta kvelden med å synge «Hvem kan segla forutan vind». 

 

 

Bjørg (ref.) 

 


