
Referat fra adventsmøte på bygdestua 21.november 2022.

« Har alle fått seg Torunns gode gløgg og brune pinner?» May Synnøve ønsket velkommen med å oppfordre
alle til å få seg litt godt , før vi startet møtet med å synge «Vi tenner våre lykter når det mørkner.» Vi hadde 
ingen gitarist denne gangen, men klarte oss da ganske bra for det. 

Torunn fortalte fra planleggingsmøtene for Julemarkedet på Reidvintunet 3.desember; Ojul, med din glede. 
Det skal være et hyggelig, rolig marked med masse god julestemning. Barn skriver ønskelister hos 
stabbursnissen og får gjenbruksgaver hos låvenissen. Det blir fortellerstund, hobbyaktiviteter i stua, juletre, 
trekkspill, hester, salg fra ulike lokale aktører og låvekafe og medisterkake på gaffel og bålpanner. Det trengs
hjelp på kjøkkenet, Mary-Ann gjør det. I stua har vi stasjoner med konglenisser, magebelter til lys, omslag til
notisblokk o l. May Synnøve, Anne og Randi er der. 

Vi har solgt mange av adventskalenderne fra VBK i Kirkegata, men ønsker også å selge på Meny og på 
julemarkedet. Av program utover kan nevnes ; 9.januar er det julemøte med følge, 4.februar arrangerer 
VBK Hurtiglading, og så noe spennende; 10.februar har vi kjøpt 20 billetter på Oslo Nye, på «Så som i 
himmelen». Åse Kristine sender ut felles SMS, så alle får lik sjanse til å melde seg på. Laget sponser 
billettene, hver enkelt betaler tog og mat. 

Vevgruppa lurte på om noen nå ville veve tynne skjerf, det er ledig plass til det nå. 

Laila Skau Mjelde takket for blomster til sin 60års dag, hun ønsket seg ellers kopp, skål og asjett fra 
gjestene, med historie. Det ble mye fint, sa hun. 

6.desember kommer Bodil Nordjordet, Turbobudeia, først til BotneAktivitetsSenter kl 11   , og ønsker en 
kaffestund med bygdekvinnene engang på ettermiddagen. Mer kommer senere. 

I pausen fikk vi deilig grøt med saft. Etter det satte vi igang med papir arbeid og allt som skulle gjøres klart 
til aktivitetene på Julemarkedet. Noen laget også tovede røde epler. Loddsalg var det som vanlig.

Etter å ha sunget Våres Jul, Tradisjonen tro, men uten Hanne, takket May Synnøve for kvelden og sa: « Da 
ses vi på Reidvintunet. Vel hjem, god advent og god juletid, så ses vi på nyåret.»

Åse Kristine Guthus, sekretær.


