
2020 05 04 Referat fra møte 4.mai 2020 på Nesberga

Møte "Mat i Mai" kunne jo ikke gjennomføres fordi  mange mennesker ikke får samles innendørs , pga av 
fare for Korona-smitte. Nå har flere møter og arrangementer blitt avlyst denne våren og vi har ikke sett 
hverandre på lenge. Derfor valgte vi å ta et utemøte, en ettermiddagstur til Nesberga, der hver hadde med 
seg sin mat og  Ingvild hadde med gitaren, slik at vi kunne prise våren med noen kjente vårsanger.

Vi fant oss en lun plass i ettermiddagssol og med hvitveis og mye nytt og grønt rundt oss. Vi var 12 som var 
med på turen. Etter å ha ønsket  velkommen, stilte Marianne Løchen spørsmålet: - Hvordan har dere det i 
denne tida? Vi tok runden og fikk høre at folk hadde det bra, men litt rart er det jo, med hjemmekontor, 
hjemmeskole, lite besøk og lite direkte møter mellom mennesker. Litt kjedelig og frustrerende for noen, 
men også mer fri til å være ute og gjøre det som trengs. Mange bor fritt og med god avstand og kan nyte 
våren og naturen smittefritt. 

Hva gjør vi videre? Klesbyttedagen og barnearrangementet ble utsatt, hva med Markedet til høsten? Kan 
det gjøres noe digitalt der også? Skal vi bare hoppe over det i år og komme sterkere tilbake til neste år? 
Skal vi ha et begrenset marked, med gode smitteverntiltak? Blir det for mye styr, klarer vi å gjøre det trygt 
nok? Andre markeder og messer i område rundt oss har avlyst. Markedskomiteen tar med seg meninger og
innspill og tar den endelige avgjørelsen.

17.mai: Det tradisjonelle programmet er jo avlyst, men kan vi gjøre noe alternativt? Det er ikke kommet 
noe endelig fra 17.mai komiteen her i Hillestad, men det blir natursti 15-17.mai på Linna fra Fjellhall til 
Reidvintunet. Fra Sande planlegges det bilkortesje gjennom den nye kommunen, fra Sande, via Hof til 
Holmestrand. Promenadeorkesteret kan nå øve igjen på Fjellhall, men vi vet ikke mer om hvor de skal spille.

Fra NBK sentralt blir vi oppfordret til å ta kontakt f eks pr telefon til særlig eldre medlemmer og det har vår 
"eldreminister" Torunn B. Solberg virkelig gjort og fått mange gode tilbakemeldinger. Veldig hyggelig og viktig.            
NBK sitt årsmøte ble avlyst og blir holdt digitalt 20.juni 2020. VBK var en av de få som fikk avholdt sitt årsmøte før 
krisen. Om yoga kurset, som ble utsatt, kommer i gang til høsten vet vi ikke ennå. 

Mye av knopper og vekster rundt oss er både sunne og velsmakende og vi utvekslet erfaringer og ideer om hva vi 
kan bruke. Oppskrifter og tips fra bøker fikk vi også. Vi spiste og koste oss i kveldssola og sang med, når Ingvild tok 
fram gitaren.  Det var hyggelig å møtes og fint å snakke sammen. 

Åse Kristine Guthus, sekretær. 


