
REFERAT FRA MØTE I HOLLA BYGDEKVINNELAG ONSDAG 11. MARS 2020 

Møtet ble avholdt i auditoriet på Nome v.g.s. avd. Søve, bespisning i kantina. Det var 24 frammøtte. 

Mette ønsket alle hjertelig velkommen, og var glad for at så mange kom til tross for koronaviruset. 
Hun ønsket spesielt velkommen til Grethe Bruntland som var invitert for å fortelle om sitt besøk i 
Guatemala. 

Vi sang «Du skal få en dag i mårå», deretter leste Mette noen små visdomsord/vers skrevet av Nelson 
Mandela, Barak Obama, Martin Luther King og Albert Camus. 

Grethe Bruntland fikk deretter ordet. Hun viste bilder og fortalte om sitt besøk i Guatemala i regi av 
Norges Bygdekvinnelag. NKB støtter dette prosjektet, og valgte å samarbeide med Utviklingsfondet, 
hadde flere å velge mellom, men valgte samarbeidet med Utviklingsfondet. NBK forplikter seg til å gi 
150.000 kr. i året i støtte. Guatemala ligger i Central Amerika. Det er et karrig område hvor 
majafolket lever. De er opptatt av å ta vare på kulturen sin, identitet, utdanning, helse og å ta vare på 
jorda. Innbyggerne er flinke i håndverk og håndarbeid som søm og veving. Strikking hadde de ikke 
lært, så de besøkende fra NBK holdt kurs for dem i strikking. 

Bruntland fortalte at det var opprettet en frøbank på stedet. Her kunne bøndene hente frø til 
jordbruket sitt, det var på en måte et lån, de betalte tilbake med frø når avlingen deres var høstet. 
Innbyggerne var ellers veldig opptatt av dugnad og å hjelpe hverandre. 

Befolkningen bruker forskjellige drakter, disse viser hvilket område de kommer fra, og hvilket språk 
som blir brukt der.  Bruntland fortalte om de enkle kårene de levde under, men de var fornøyde og 
delte av det de hadde. Hun ble invitert til å bo hos en familie et par netter, og fikk sett på nært hold 
hvor mye arbeid det var bl.a. å lage mat under disse enkle forholdene.  

Det var veldig interessant å høre fra Guatemala. Bruntland fikk overrakt blomstergavekort for 
foredraget.  

Mette opplyste om aktiviteter som skal arrangeres i forbindelse med prosjektet «Kvinner ut». Det blir 
strikkekveld på Ribo, blåveistur i Gruveåsen og tur til Evju Bygdetun. Plakater vil bli satt opp. Dette er 
åpent for alle medlemmer, men spesielt rettet til innflyttere.  

Karin tok noen lagssaker før Bjørg leste referatet fra forrige møte. 

Gunhild hadde satt opp revidert budsjett som hun gjennomgikk. HBK hadde jo budsjettert med 
inntekter fra mannekengoppvisning, men den blir ikke noe av i år. Minidyrsku’n er også usikker mht 
slik situasjonen er nå. Hun gikk igjennom diverse endringer av poster. Revidert budsjett ble godkjent. 

På neste medlemsmøte er tema matsvinn v/Thomas Horne. Plakater er laget og skal henges opp 
snart. Andre Bygdekvinnelag er invitert til denne kvelden. Sånn som situasjonen er nå, må en bare 
avvente om det kan arrangeres møte mht smittefaren av koranaviruset. 

13. mai er det hagemøte, hvor Olaug Aspheim Teigen kommer. Hun skal fortelle om dyrking på 
friland og i drivhus. Det blir salg av matplanter. Medlemmene i Bygdekvinnelaget ble oppfordret til å 
ta med stiklinger, evt. så forskjellige vekster for bytting, evt. salg. 

Vi forflyttet oss så inn i kantina hvor det ble servert rundstykker, deilig gjærkringle og kaffe. Loddsalg 
og flotte gevinster og blomster. 

Nok et interessant og hyggelig møte. 

 

Bjørg (ref) 


