
 
ÅRSMELDING HILLESTAD 
BYGDEKVINNELAG 2021-2022

Møte/aktivitet/arrangement Antall
Oktober 2.okt.2021 Den store klesbyttedagen. Avlyst, pgs av kovid 19 pandemien. 

30.okt . Oslotur til Roseslottet. Avlyst, det var meldt veldig vått og kaldt og få 
påmeldte.  Turen ble  utsatt til våren 2022.

November 1.nov. 2021 Årsmøte på Bygdestua. Godt å kunne samles igjen. Regnskap og 
årsmelding viste god aktivitet, til tross for pandemien; vi fant løsninger og 
alternativer når det trengtes. Marianne ble takket for innsatsen som avtroppende 
leder og May Synnøve ble valgt som ny leder.

6.nov. Barnearrangement/Barnefest, på Fjellhall. Søstrene Marit Lian Saltnes og 
Sigrid Lian underholdt. Mange barn og voksne. God stemning, stort engasjement og 
godt salg av lodder. 
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Desember 6.des. Adventsmøtet med Vevstua. Vevgruppa var vertinner. Else Karin Moen leste 
småstubber av Prøysen. Ann Katrin Næs Gundersen viste oss hva vi kunne lage i 
papir nå før jul. Stor aktivitet og mye fint ble laget.
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Januar Julemøtet avlyses pga forverret smittesituasjon og nye innstramminger.

Februar 7.februar. Sjømannsprest Jan Stellef Rønningen fortalte om sitt liv som prest og 
møte med mange mennesker og ulike utfordringer. Ektefeller og venner var også 
invitert. 
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Mars 1.mars. Årsmøte i VBK .Undrumsdal BK var vertskap. Torunn, May Synnøve, Mary-
Ann og Anne deltok. 
7.mars. Hva styrer oss, fornuft eller følelser? Tom E. Myrbråten ga oss mye å tenke 
på, mangt å kjenne seg igjen i og mye ny kunnskap. 
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April 4.april. Påske-mat og påskepynt/ dekorasjoner. Une Bergan Haavik fra 
Blomsterhuset i Hof viste oss hvordan en kan lage ulike dekorasjoner og kranser selv.
Heldige vinnere fikk med seg herlighetene hjem. Gult i pynt og gult i mat. Flott.
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Mai 2.mai. Vårtur til Gjennestad, litt møte og mye handling, nå skal det plantes og bli fint

17.mai. I samarbeid med Hillestad utvikling, Fjellhall, Bygdeungdomslaget og 
Hillestad Promenadeorkester kunne vi endelig arrangere 17.mai på tradisjonelt vis, 
med gudstjeneste i Hillestad kirke, tog med korpsmusikk og flaggborg og fest på 
Fjellhall. Tale av Kathrine Kleveland, kafeteria og loddsalg. Inntektene blir ikke så 
store når alle skal dele, og nok å gjøre, men mange synes det likevel er verdigfullt å 
ha tilbudet og holde på tradisjonen.  
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Juni 6.juni. Planteauksjon i gapahuken på Reidvintunet, omvisning i urtehagen først. 
Regnet stoppet rett før omvisningen, så Trine viste oss rundt, flere som til vanlig ikke
er der, var også med, men det var tryggest og mest hyggelig å fortsette i gapahuken. 
Mye planter, vippsing og artige kommentarer underveis. Marianne var også i år 
auksjonarius. Vi fikk inn kr 5890, supert resultat.
18.juni. VBK feiret 90 års jubileum ved Kjerrafossen. Unni Kaupang Myhre var et 
fyrverkeri som leder av kvelden. Ila Auto spilte flott og vi fikk et interessant foredrag 
omstedet og virksomheteen her. God og rask servering var det også. Styret hadde 
flere artige, kreative innslag. 6 medlemmer var med fra oss.

12

August 13.august. Oslotur, bl a til Roseslottet. Turen ble, også denne gang, avlyst, pga for få 
påmeldte. 
22 .august. Markedsforberedende møte i bygdestua, med sjekking av kasser og nest-
siste innspurt på forberedelsene til årets marked. 

September 3.september: Årets Høstmarked. Været kom seg ganske fort, mange utstillere og 
mye folk koste seg på Reidvintunet. Bra overskudd.
18.september: Høsttakkefest i Hillestad kirke. HBK (mest May Synnøve og Åse 
Kristine) pyntet og hadde ansvar for kirkekaffe. Informasjon om 
Guatemalaprosjektet til NBK, offer og salg av de grønnsakene, blomstene og 
plantene vi hadde pyntet med. Det kom inn 6193 kr. (offer i Botne krk er også med 
her).

HBK har gitt gaver til følgende i løpet av året , totalt kr 6193 til Guatemalaprosjektet, og 1800 til SOS 
barnebyer.                                                                                                                                                         
Medlemsskap Reidvintunet for 2020 0g 2021 er kr. 1000 og for Bygdestua leietakerforening kr.6300,(leie 
og strøm) ble det redusert betaling p g a stenging i forbindelse med pandemien i 2021.

 Ellers har vi gitt gaver til runde år og oppmerksomhet i forhold til sorg og glede. 

Grasrotandel for 2021 har kommet inn, med kr. 1559. 

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.             
Skriv/leserinnlegg vi har fått fra NBK er i samarbeid med andre lag i nærheten satt inn i lokalavisene. 

Laget har nå 39 medlemmer. Styret har hatt 11 styremøter siden sist årsmøte .

Styret har bestått av:

Leder May Synnøve Næs Engen
Nestleleder Torunn B. Solberg
Kasserer Mary-Ann Aasen
Sekretær Åse Kristine Guthus
Styremedlem/studieleder Torunn B. Solberg
Varamedlemmer Anne Kristiansen, Laila Skau Mjelde

Takk til alle for dette året!

Åse Kristine Guthus, sekretær


