
 

 

 

 

 

 

ÅRSMELDING FOR HOLLA BYGDEKVINNELAG 2019 

Holla Bygdekvinnelags årsmøte for 2019 avholdes i kantina på Nome videregående skole avd. Søve 

Onsdag 16. oktober 2019 kl. 19.00. 

 

Tillitsvalgte: 

Styret for 2019 har bestått av: 

 

Anne Helene Langeland  leder 

Anne Mette Bøe  nestleder 

Gunhild Ringsevjen  kasserer 

Bjørg Knutsen   sekretær 

Anne-Lise Enerhaugen  styremedlem 

Ragnhild Omtvedt  materialforvalter 

Kirsten Marie Hansen  1. vararepresentant (møter fast på styremøtene) 

Solvor Brungot   2. vararepresentant 

 

Valgkomiteen har bestått av: Thora Betten, Guro Haatveit Pettersen og Anna Slaattedahl. 

Begeistringskomiteen har bestått av: Gro W. Jøntvedt, Gerd Helene Tamlag og Solbjørg Holter. 

Revisorer:   Audhild Simonsen og Berit Rinde Juel 

Web – redaktør:  Berit Rinde Juel 

 

Representasjon: 

Anne Helene Langeland, Ragnhild Omtvedt, Anne-Lise Enerhaugen, Berit Rinde Juel og Bjørg Knutsen 
møtte på Samrådingsmøte i Seljord lørdag 10. november 2018. 

Anne Helene Langeland, Gunhild Ringsevjen og Bjørg Knutsen representerte laget på årsmøtet til 
Telemark Bygdekvinnelag som ble avholdt på Nome v.g.sk. avd. Søve 16. mars 2019. 

Det har ikke vært utsending fra oss til Holla Bondelag, da vi ikke har fått innkalling. 



Styret har siden forrige årsmøte hatt 9 styremøter og det er i samme periode behandlet 44 antall 
saker. 

Holla Bygdekvinnelag har hatt 9 medlemsmøter med eget program for hvert møte. I tillegg kommer 
årsmøte. 

Nov. 2018: Kvinner UT prosjektet – håndarbeid av div. slag. 

Des. 2018: Julemøte. Markering av lagets 80 årsdag. 

Januar:  Diskusjon/prat/ønsker for laget/sosialt samvær. 

Februar: Informasjon om Montesorriskolen v/Randi Langeland Teigen. 

Mars:  Besøk på biblioteket på Ulefoss, biblioteksjef informerte om nye bøker samt tilbudet 
som finnes ved biblioteket. 

April: Tema for kvelden var tradisjonsmat, men da foredragsholder var syk, fikk styret tak i 
en representant fra Røde Kors som snakket om førstehjelp. 

  Mannekengoppvisning i kinosalen 3. april 

Mai: Ville vekster v/Ingunn Gåsodden. 

Juni: Sommerfest på klubbhuset i Helgja. 

September: Utemøte i gapahuken m/bål og varm suppe. 

Oktober: Årsmøte 

I inneværende år har vi som vanlig hatt stand på Minidyrsku’n på Søve. Den 3. mars var Holla 
Bygdekvinnelag, sammen med Vakre Ulefoss, med på markeringen av Tuftebakken sin 70 årsfeiring. 
Det ble solgt vafler og kaffe. Laget har også stilt opp/vært representert på den internationale Røde 
Kors dagen 11. mai samt Ulefossdagen 17. august. 4 av lagets medlemmer deltok også  på TBK’s 
stand på Dyrsku’n i Seljord. 

Holla Bygdekvinnelag var i år arrangør for årsmøte i Telemark Bygdekvinnelag. Det ble avholdt på 
Nome v.g.sk. avd. Søve. Møte ble holdt i auditoriet, og bespisning i kantina. Flere av lagets 
medlemmer var med og hjalp til. Det ble et vellykket møte. Etter at det offisielle programmet var 
ferdig, forflyttet vi oss til Øvre Verket hvor Ann Cathrin Andersen i Olines skikkelse, hadde omvisning 
i de gamle husene. Kvelden ble avsluttet med middag på Spiseriet. 

Også i år har medlemmer strikket sokker som ble overrakt Frelsesarmeen på Ulefoss. Laget har i 
tillegg gitt en gave på kr 5.000 til Frelsesarmeen. 

Prosjektet «Kvinner ut» er ikke videreført i 2019, men flere av medlemmene har vært med på 
kvinnetreff som Røde Kors arrangerer på Røde Kors huset. Flere tilflyttede kvinner har meldt seg inn i 
Bygdekvinnelaget. 

Laget har gått inn for å delta i prosjektet «Mestring og kompetanse», og har valgt temaet søm av 
egne klær. Det er søkt om og vi har fått kr. 10.000. Syrommet v/Anne Grethe Gulliksen har tatt på seg 
å underviser 5 innflytta damer i søm av egne klær. Det er krav om å avholdes 6 samlinger. 
Undervisningen foregår på Nærmiljøsenteret. Mette er medhjelper. 

Tema for 2019 er «Tradisjonsmat». Laget har søkt om, og fått kr. 5.000, det er da krav om å holde 2 
kurs. Det ene ble avholdt 25. september i samarbeide med Nome Røde Kors på Holla 10-årige skole, 
hvor innvandrerkvinner fikk lage eplemos og eplekake. Det andre kurset går på å lage julemat, det vil 
bli arrangert 4. november på klubbhuset i Helgja. 



Medlemmer fra laget har også i år pyntet Holla kirke til høsttakkefesten 6. oktober. 

Laget har arrangert flere turer: Tur til Norsk Folkemuseum 09.12.2018, toppturer i nærområdet, tur 
til Kongsberg 15.06.2019 med besøk i sølvgruvene samt Knutehytta. Det blir Oslotur 17.-18. oktober 
på «Sound of Music». Turkomiteen har bestått av Åshild Ytterbøe Pershaug og Karin Kabbe. 

Styret er svært fornøyd med det gode frammøte på medlemsmøtene våre. 

Det er pr. i dag 65 betalende medlemmer i laget. 

Styret takker for godt arbeidsår og hyggelig samvær, og ønsker alle vel møtt til neste møteår. 

 

 

I styret for Holla Bygdekvinnelag 2019: 

 

Anne Helene Langeland   Anne Mette Bøe  Gunhild Ringsevjen 

(sign)     (sign)    (sign) 

 

Ragnhild Omtvedt   Anne-Lise Enerhaugen  Bjørg Knutsen 

(sign)     (sign)    (sign) 

 

 

 

 

 


