
 
ÅRSMELDING HILLESTAD 
BYGDEKVINNELAG 
2019/2020

2019 
Oktober

7.10. Vi inviterte oss selv til Sande Bygdekvinnelag.   Hverdagspoesi om 
Oppvekst i Nybyen i Drammen ved Reidar Myhre og bærekraftig 
matemballasje. Småsuppe ble servert
Leserinnlegg fra NBK om den internasjonale bygdekvinnedagen sendt til 
Jarlsberg.
Forslag til 2 veinavn ved Hillestad elvetun sendt til Holmestrand kommune.

November 4.11 Årsmøte. Årsmøtesaker, bortsett fra regnskapet, som ikke var klart. 
Anne Berit Finden gikk av som leder etter 3 år. Hun fikk Platte og en stor lilla 
orkide som takk for stor innsats. Marianne Løchen overtok som leder. 
Minnestund for Jorun Sundby.
19.11. Styresamling VBK. Vestre Skjee. 
Ingvild Stomsvik og Marianne deltok

Desember 2.12. Adventsmøte og Ekstraordinært årsmøte med gjennomgang og 
godkjenning av regnskapet.
 Sosan Asgari Mollestad, prosjektleder i KvinnerUT fortalte sin sterke 
historie og fortalte om KvinnerUT.
 Ingvild Stomsvik spilte gitar.
27.12. Juletrefest på Fjellhall. Kjersti Gundersen Aarflot spilte piano. 
Marianne og Åse Kristine hjalp til. Ankica Sjøgren bakte kake.

Januar 2020 6.01. Julemøte med følge. 13.dag jul, hellige 3 kongers fest. Styret hadde 
ulike innslag. Sigrid Lian spilte gitar og sang flotte sanger. Vi koste oss med 
snitter og Torunn B. Solbergs deilige bløtkake. 

Februar 3.01. «I sentrum av kommunen vår». Fellesmøte arrangert av 4 
bygdekvinnelagene i den nye Holmestrand kommune; Hof, Vassås, Sande og 
Hillestad. Møtet var bredt annonsert og åpent for andre interesserte også. Vi
var på Løkfabrikken på Bakke gård, Hillestad. Lagene presenterte sine 
programmer, det var utstilling fra Vevstua og HBK, underholdning av Jebo 
(John Erik Brun Olsen) og innlæring av den nye kommunesangen ved 
Arnstein Roch Øverland. Løksuppe og kaker m kokosyoghurt ble servert. 
Torunn hadde laget ny versjon av Sang til Bygdekvinnelaga, tilpasset vår nye 
kommune. Flott kveld.

Mars 2.03. Smarte råd for lave skuldre. Hilde Hoven ga oss en innføring i 
mindfulness, hjernen, pusten og hun ga oss gode råd og tips om 
stressmestring. 
7.03. Årsmøte i VBK. Ellen Marie Rønningen, Anne Berit Finden og Anne 
Kristiansen var våre delegater. Linda Merete Hansen ble valgt til leder, med 
Lene Bråtejorde som nestleder. Torunn var der som leder for valgkomiteen. 



Den 12.03 stengte helsemyndighetene og regjeringen Norge ned, pga 
koronapandemien. Skoler og barnehager ble stengt og gikk over til 
hjemmeundervisning, de som kunne det hadde hjemmekontor, reiseliv og 
kulturliv ble sterkt begrenset og møter og aktiviteter ble innstilt. Dette 
påvirket dermed også laget vårt sterkt og gjorde at den oppsatte årsplanen 
måtte endres.

11.03 Den planlagte hyggekvelden på HBBS ble utsatt pga 
koronapandemien.
19.03. Yogakurset hadde 10 påmeldte. Mari Rønningen er instruktør. Det ble
utsatt til 13.08 pga Koronapandemien.
 21.03 Barnearrangementet og 28.03 Den store klesbyttedagen ble utsatt til
høsten pga Koronapandemien og smitteverntiltakene i forhold til den. 

April Vårbrev og påskebrev ble sendt ut til medlemmene, fra leder på vegne av 
styret, med info om «annerledestiden» med nedstenging, isolasjon, 
avlysninger og oppfordring om kreativitet og om å ta vare på hverandre. 
Eldreminister Torunn fikk en viktig rolle for mange.

Mai 4.05. Mat i mai ble avlyst og erstattet med ettermiddagstur til Nesberga. Det
var fin kveld, det var lenge siden sist og hyggelig å møtes ute. Ingvild sang og 
spilte.
17.05. Den tradisjonelle 17.maifeiringen ble avlyst.
25.05 Tur til Korsjø ble også avlyst.
Gjensidigestiftelsen utlyste midler til tiltak for barn og unge i sommerferien. 
Vi søkte om midler til å arrangere Golfkurs for barn og unge i samarbeid med
Hof Golfklubb og Hof Golfbane.

Juni 8.06. Opptur, fellestur til Orebergvannet ble avlyst, men i stedet arrangerte 
vi en Planteauksjon i urtehagen på Reidvintunet. Det ble godt besøkt og 
riktig vellykket. Mye penger kom det inn også.

20.06. Vi fikk midler fra Gjensidigestiftelsen og satte i gang med «Golf er 
gøy» 30.juni. 8 ganger varte det, 4 før fellesferien og 4 etter, i august. 32 
barn var innom kurset, hver gang var det 12-20 barn som først var ute og 
spilte med instruktører fra golfklubben og etterpå fikk de pizzasnurrer eller 
annen kveldsmat, servert av oss.
30.06. Golfkurs for barn i samarbeid med Hof Golfklubb, med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen. 8 ganger (4 før og 4 etter fellesferien). Masse fornøyde 
barn og voksne, uansett vær.

August 24.08. Vi hadde jo ikke behov for markedsforberedende møte, da 
Høstmarkedet er avlyst. Derfor dro vi stedet til Lørdahl gaard, til Tone 
Almehagen og Tore Fehlin. Vi fikk omvisning i husene, med 
kjøkkenavdelingen, biokullanlegg, grønnsaksutsalg og vi fikk høre om det 
engasjerte arbeidet med «Inn på tunet», helhetstenking, arbeidet de ellers 
driver. Hans Kjærås fortalte om den heløkologiske driften de nå legger om 
til. Tore og Tone ga oss en oppdatering på tilstanden i Hillestadvannet, og 
hva de ønsker å få gjort videre. Det står ikke bra til, nei. 

September Den planlagte turen til operaen i Oslo ble avlyst.
09.09. Siden vi ikke fikk hatt de fellesarrangementene vi hadde på planen, 



fikk vi ideen om en turstafett, for å bli kjent med de i nabo-
bygdekvinnelagene. Hillestad var først ut stafetten og innbød til Gåtur
til Nordre Løkenseter. 12 fra Hof og Hillestad hadde en fin tur. Sande 

er neste lag ut i stafetten. 
20.09. Høsttakkefest i Hillestad kirke. Marianne Løchen pyntet kirken, Åse 
Kristine Guthus lagde Kjærlighetssuppe. 
Ofring til Guatemalaprosjektet (NBK). 

HBK har gitt penger til Guatemalaprosjektet (Ofring på Høsttakkefesten i Hillestad kirke) og ellers gaver og 
oppmerksomhet i forhold til sorg og glede.

Grasrotandel for 2020 har kommet inn, med kr 1879.

Oransjeskjerf; Også i år har vi vært med på aksjonen til Kirkens Bymisjon, om å strikke oransje skjerf. Til nå 
har det blitt strikket 15 skjerf. De skal være hos Kirkens Bymisjon innen 24.oktober. 

Alle arrangementer er invitert bredt, og gjort kjent på bl.a. sosiale medier som Hillestad bygdekvinnelags 
hjemmeside, siden vår på Facebook og ellers har vi brukt lokalavisa vår, Jarlsberg, flittig. 

Laget har nå 52 medlemmer. Styret har hatt 10 styremøter siden sist årsmøte (2 i 2019, 8 i 2020, av dem 2 
utestyremøter, av smittevernhensyn).

Styret har bestått av:

Leder Marianne Løchen
Nestleder Ingvild Stomsvik Pedersen
Kasserer Inger Johanne Gran
Sekretær Åse Kristine Guthus
Styremedlem/studieleder Torunn B. Solberg
Varamedlemmer Anne Kristiansen, Marit Foss

Takk til alle for dette året!

Åse Kristine Guthus, sekretær


