
REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 15. JANUAR 2020.

Møte ble avholdt i auditoriet på Nome v.g.sk. avd. Søve. Det var 33 frammøtte.

Karin ønsket alle hjertelig velkommen. Hun informerte om at heretter ville møtene bli holdt i 
auditoriet, og bespisning i spisesalen. Biksen har nå blitt for liten, da vi er så heldige at mange 
kommer på møtene.

Anna leste diktet: «Våg å være» av Hans Olav Mork. Deretter sang vi: «Å kjøre vatten å kjøre ved».

Karin gikk så igjennom møteplanen for 2020. Mange spennende tema og gåturer. De frammøtte ble 
bedt om å komme med innspill. Som tidligere år, vil møtene bli annonsert i en fellesannonse i 
Kanalen. En for vårhalvåret og en for høsthalvåret. Dette har vist seg å være nyttig! Ellers blir det 
også satt opp plakater ved noen av arrangementene. Laget jobber med å få til mannekengoppvisning 
som foregående år.

Bjørg leste referat fra siste møte.

Info om videreføring av prosjektet «Kvinner ut». Det er opprettet en komite på 2 -3 personer i laget 
som jobber videre med dette. Rapporterer inn til laget.

3 medlemmer av laget har vært på inspirasjonsseminar i Trondheim i november. Det hadde tydeligvis
vært veldig inspirerende og artig! Hadde opplevd mye, fått mange ideer, og ikke minst truffet mange 
hyggelige medlemmer fra andre Bygdekvinnelag. De dro med tog fra Skien, og allerede der, fikk de 
kontakt med andre som skulle på seminaret. Aud og Karin fortalte engasjert om det de hadde 
opplevd. Absolutt å anbefale å dra på slike inspirasjonsseminar. Det finnes mange ildsjeler rundt 
omkring i landet. De fortalte at Heddal Bygdekvinnelag, som er 90 år, hadde blitt kåret til årets BK-
lag. De fikk overrakt kr. 20.000. 

Vi forflyttet oss så til spisesalen hvor det ble servert rundstykker, kaker og kaffe. Praten gikk livlig 
rundt bordet. Loddene ble sendt rundt, det kom inn kr. 2.155. 

Til slutt sang vi «Du skal få en dag i mårå» før vi gikk hver til vårt.

Bjørg (ref)


