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Dct vaktc bcgcistring da Gudbrand Ellefsel franførte K\TINNEFORENINCSMSA på en av idretts-
laget Holev.rringens revyer en gang i 1950-åra. Han vcr utkledd som damc og var opptatt mcd
strikkctøyct sitt - som dc {lcste kvimrer på den ticla. Malge "nyheter" ble servert, og hvert vers
slutta ned "Vi veit alt som foregår i kvinneforeningen vir". l)ct var ikkc hch pcnt:i gi ct slilt bildc
av kvinncforcningcnc. Fakturn er at i tillegg til å deklte et sosialt behov for mange kvnrner, hadde
foreningene ulike målsettinger som barc må bcundrcs i dag. For mangc kvinncr blc aktiv dcltaking i
cn forcning førstc steget rnot aktiv deltaking og ansvar i samfunnet generelt.

Bønsnes kvinneforening sam el på Hundstad skole ca.1900. bakqrunnen 5øholgård€r
'l . rekke: Jørgine Stubberud {4), Do rthea Fle d {5), An ne Fl e d(ad (7). 2. rekke: Lo! ise Søho (r ), Ka ren Fje d (3), Marthe Marie
sørensen (5), Mårhea Leine (9).3. rekke: G!nvor Fje dslad (r), Karen Fje d (2), Berq tle Tve len (41, Johan Frøhauq (8) oq
panor N4ø ler (9). Kilder Hoie iblldet ls5a-195a. Ugittved Bygdebokkamiteen 1981, s.99.

Tckst til bildc: Se krlcn,:lerens baksicle.

Foreningslivet blornstrer-
skriver Cunnar I veitcn i Holcs førstc bi'gdcbok ia 1914, og lidcrc s. -172:

Dcr cr cn hcl række firreninger, sorr hver ftrr sig erbeider for store og sanfundsgavnlige
iormral. Der er sraledcs ilcrc lorcnilgcq som arbcidcr for dcn ydrc og ildrc nrission og for
s joman,:lsmissionen og tor svke og lirttigpleien. tlnge kvinders lorening i osrre IIole
arbeider ior dcn smukkc opgavc et hj:r[c tr'ængetclc i bvg,:lcn.

llter hvcrt blci dct flclc forcningcr mccl gode fot.rnåI. I 19.10 åra hadde bådc Sanitetsfor-eningen,
Blhdeforennrgen, Hjemnresvkepleien og Lrlil(e misjonsloreninger kommet istancl. Det er sørgelig
lite å linne onr dcttc jhistoricbøkcr. Holc historichg ønskrr clcrfor mc,:l clcntc kalcnclcrcr å sctrc
søkelvset pi kvinneforeningene, lor- de er også en del av vir kulrur.rn' som clet er vikog .r r.r r.rle p r.

UTGITT AV HoLE HISToRIELAG



Fpro KvTNoIFoRENING
Augusta og Gulbrand Fjeld på Nordigarden Fjeld på Røyse

dreiv søndagsskole på gården sin fra tidlig på 1900 tallet.
I den alledlirg frkk de kjøpt et orgel son, fortsatt står i

Nordigarden. Søndagsskolen var trolig forløper for Fjeld
Kvindeforedng som eksisterte fram til 1980-tallet.

Augusta Fjeld (1857 1942)'rar t en årrekke for rrann i
kvinneforeningen.

Fjeld Kvindefor€ning har møte hos Måja Ruud i 1973.

Sittendeforan fra venstre:Beda Buud ogTherese Hundstad. stående bak
frå venstre:Lina Hamme6bøen, Mårtha Oryik, NinniE ksen,Margrete
Eriksen,Gudrun Fjeld, ukjent, l\4aja Ruudoq lvlargit Fjeldstad. bakgrunnen

fottak av lnget Lavise Ruud, Røysa son ogtå hat lånt o$ bildeL

konfirmasjonshilsen:

Erindringfra Fjelds

Stadum Misjonsforening
sam et tilmøte på 1970-

5ittende foran f ra vennre:
Sigrid Raaen, N4argit Fjeld
stad og Maggilørgensen.
stående bakfla venstre;
Haldis Nyhut, Eve yn Haf
nor, ]\,,larthå Hafnor, Elise

Frøshaug, Astrid Fjeldstad,
Unni Bergeoq Randi Raaen.
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I 1935 6kk MaggiJørgensen, som da var lærerkone ved Stadun skolc, et "kall" til å samle de som

bodde i nærheten og danne en misjonsforening. Og en livskraftig misjonsforening ble det. I 1996
og over 60 år etler stiftelsen, forteller Maggi Jørgensen i et interviu i Hole Menighetsblad at "hun
selv har vært formann mesteparten av tidel",

Møtene ble holdt €n galg i måneden, og det var bibellesning og sang samt en god kaffe-pause.
Noen ganger hadde de predikanter eller mistnnæIer på besøl<. og Jr 6kk dc høre om livet På
misjonsmarken. På møtene var det utlodnLng, og overskuJdrr bLe scodr lrl Der Norske Misjons-
selskap. Seinere ble utlodningen erstattet med kollekt.

Fortdb du Solueig Sdnner, Røyse, som også har lånt oss biltJet.

Januar 20tl
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Sol-I-rt{øcre MTSJONSFORENTNG

stua isolbakken på Sollihøgda som N4aftineog Hans 5karet
fikk bygd ca. l905.Selnere 6kk de påbygd en veranda isveit-
serstil, og i28 år,I915 1943, hadde de kafe her.

Martine Skaret (f. 1873) få r høyet ihus i50 bakken
en gang i 1920 åra.

Bildene er utlånt av Siqunl qes, Sollihøgda.

Lærer Sigurd Berg (f. 1937), som vokste opp på gamleskolen på Sollihøgda, forteller:

Jeg husker fra jeg var veldig liten at Sollihøgda Misjonsforening hadde møter hjemme hos oss.

F_oreningen arbeidet for sjønunnsmisjonen. Nesten alle kvinnene som bodde på Sollihøgda den
gangen, 8 10 stykker, var med i foreningen. Besternor Martine Skaret var lormanr r Lrenge år, og
seinerc kan jeg huske at mor, Synrpve Berg, også var formann noel år Møtenc ble holdt 6n gang i
måneden hjemme hos medlernmene. På mørene strikket de mcns praten gikk om løst og fast, og så

var det utlodning der overskuddet gikk til misjonen. En gang i året like {ør iul hadde de basar der
jeg tror mye av det de strikket på møtene ble loddet ut. Basaren var enten på skolen eller i kapellet.

Jcg tror foreningen eksisterte til i 1960-åra da noen av de eldste falt fra.

Sollihøgda syforening har en annolse i RingcrikestBlad mars 1934, og der inviterer de til 10 års
jubileum i Sollihøgda kapell. Knut Werswick skalholde tale over emnet "Fra menneske tilsoldat,.
Det cr alt vi vet om denne syforeningen.

Februar 2011
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NEs MISSIONSFORENING

Familien iNesheim rundt 1915. Detvar her N€s [4issionsforeninq
ble startet rundt l0 år før, 09 flere av personene på bidetvar åktive
i foren ingen. 5ittende på trappen fra venstre Ande6 O. Næss, Per A.

Næs og KariThon Næ$. Stående bakfra venstre: Ol€ A. Næ$, Kåi
AmbjøE Næss 09 HlldodLaus Næss-

Nesheim på postkon rundt 1905

med hovedbygning fra rundt 1900

dermanse av rn isjonsforeninsens

Nes Missionsforening ble stiftet rurdt 1905, og lærcr Anders O. Næss (1856 1921) var en av rnrlra

tivtagerne og foredigens {ørste {ormann. Medlemmer var ellers kvinner som bodde i rabolaget.
Lærer Næss var en religiøs mann, og hver søndag holdt han andakt i hjemmet. Aksel Ultvedt

11887 1968) fra Øverjordet i Iftoksund og Hans Yngvar Orvik {ra Solbakken på Vik var ofte
med på møtene. De holdt andakt, og trolig tok de også lT ånd om overskuddet etter utlodningen og
sørget for at pergene ble sendt til nTisjonen.

Ettcr hvert overtok ltvinnene misjonsforeningen, Kari Næss (gift metl Anders) og deres to døt
re, Kari Arnbjørg og Hild Odlaug, og deres svigerdatter, Margit Licn Næss. MisjoNforeningen
skal ha eksistert til rundt 1950.

Det var møte 6n gang i måneden, og på møtene ble det lest fra Bibelen, de sang salmer og det
var utlodning til inntekt for misjonel. Kaffe og smørbrød var også er fast del av programmet.
Margirs datter, Live, kan godt huskc at det var slas når misjonsmøtcne var hjemme hos dem, for
da vankct det litt godt til barna også, som kokt egg nTcd gaffelbiter på brødskiva.

Fortctb du Lite Næss Bye, Utstrandd.

Mars 20ll
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Sundvollen Arbeiderkvinnelag samlet på møte hos Annå på Nordbygård I Asa rundt'1960.
Tvill nqsøneren, Olqa Ott€rsen, bodde iSundvol en. Foran iproilsitter Astrid 5!lndøen.Tre damer som sitter På bakken:
Lovise Hansen, Asta lohansen eller lvlargrethe Rur.rd Gitter litt bak), Hjørdis Ha stensen 09 ei u kjent jente.Ire damer som

sitter på slo| O ga Ottersen,Olga stelnseter, Laura Gulbrandsen. Bakstårlngeborg Ru!d og Anna på Nordby.
Bildet er utlånt av Anne Li se Su nt1øe n. 5 u ntlvol I e n.

Sundvollen Arbeiderkvimrelag var cn kvinneforening, som eksisterte på 1950- og 11950 tallet-
Medlemn-rcnc besto av arbeiderkvinner som i hovedsak bodde i Sundvoll onrrådet. Møtete ble
holdt i hjemmene til nedlemmene 6n gang i rnåneden. Det var en forening først og frcmst til hygge

og rlytte.
Noen turer husker kvinnene spesielt godt, som da de i 1957 tok toget til Lillehanrncr: og rersre

med dampbåtcn Skibladner på Mjøsa. En annen gang var de pir tLrr til Ringkollen.
Fortdlt du Kari Sundøen.)g HjuLlis Hdlstensen, Suntlur:llen.

April 20II
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SuwovorrnN KVINNEFORENING

5undvollen kvinneforening samlet ihagen hos Anrid Fekjær rundt 1960. Fra venstre:fru l\,4athisen, Ruth Røsvik, Lngrid

Skarnes, Elise C ementine Kiær, Martha Lyse, Karoline Berg, Hjørdis Hoddevikoq Astrid Fekjær Andre med emmer var Ruth

Helgeståd og Asrrid La ngerutl. Bildet er ulånt av Anid og Knut Betg, Sundvo en.

Sundvollen kvinneforening startet trolig opp i 1930-årene, og Elise Kiær (1878-1975) i Benterud
skal ha vært en av initiativtagerne og var i flere år foreningens formann. De arbeidet for Santal-
misjonen. Møtene ble holdt i hjemmene til medlemmene, og på møtene kunne det være høytles-
ning fra misjonsbøker I tilleggvar dec urlodning til i{itekt for Santalmisionen. Foreiingen eksisterte

til 198o-taller. Fortalt du Ellen Fehicer og Gerd Lobruiken.

Mai 20II
IIke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

l7 1

l8 2 a aJ 4 5 6 l 8
l9 9 o10 11 I2 I3 T4 15
20 16 ol7 18 I9 20 21 22
2l 23 o24 25 26 21 28 29
22 30 3I

l.: Otr. hriytidsdry l7: Crunnlovsdag



I I t t t f, H g g B 

- 
5 * s $ H 5 H 5 lt tl

NYPEROSA

Nyperora sitt 4o-årsjubileum l99Sfelres på Clro iHønefo$. SittendeforanfIa v:l,larry Edvårdsen {t r922), Olga Selte
(l l9l9), N4arie l'lalstensen (t I922)oq Anna Ha voFrud (i 192'l).stående bak fra v: Borghlld Bråthen (l 1923), Gerda
lohanne$en (t I924)09 Ruth Fo$um (l1934). Gufdå Ha vo6en (f r 9l3) o! Astrid sønsteby (f.1920)var ikke i nede.

Nypcrosa syiorening ble stiftet 5. nurs 1958. Målsetrirgen vår ai kvirrcrc soln bodde leng,s

Selter.eien i Steinsfjer,:lingcl skLrllc møres til hvggelig samvær. Allc kvinnene var med, dvs. 7 9

kvirncr, og allc møtre på nesten alle møter son var fast pii onsdager hver 2. eller .i. ukc. På møtene
srril<l<er og broderte clc, og s:i vår dct otlodning,. Overskudtlet blc sparr opp og brukt til ulike
hyggcturcr !ørstc tur gikk rnecl buss til Norefjcll solrlncrcr 1958. lffer hvert ble dct nårl€ic turcr.
ril glassverkene på Hadehnd, Bråiirvcv:erl<et pii Modurrr og til utstill|gcr Form og flor:r i Oslo
rnccl middag på likebergrestarr:rnten for'å ncvrrc locn turer

llra nrange:rv nøtcnc i Nypcroscncs liv, dvs. i 4l år, er dct {ørt dcteljcrte og morsonne ref
cratcr, og arrig er det i lese om hr.a tle vrr opptatt av og prrtel orr på møtere. På ct ]nøtc i l9-58

snakker cle on år'ets stolc muscplagc for derenel i'ta hrr se de kongcligc - .og de hadcle vi felles

kjentc allc sammcr. l'or vi l<jente da Nlargrr-et og Petcr og Sjcil<en av Persia og clen gernlc og nvc
dronninga hans,, står clct hunroristisk i referatet. Sisle møte ble holdt 14. rpril I999. "Syft)renirgen
opløst!" står det i regnsltapsboka-

lartilt du .nylcrascnc" Borghild Brtithen og Iluth Fossun, som ctgså l)dt lållt ass hildat.

Juni 2011
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SrrrNsryERlrNcrN MrsyoNsroRENING

steinsferdingen Misjonsforening på turtilSelma Lagerlofs hjem Mårbacka iSverige rundt I995. Fra venstre: sokneprest

iHo e Stein Flnstad, Gunvor 5ollien, Haldis Refling Holland, f/arie Birgltte Hoe, Ragnhi d Bili,Vigdis N4a6trander (nesten

skj!lt)og Beåte Moe Hauger.Bildeterutlåntav Maie Biryitte Hoel, Kraksund.

Steinsfierdingen Misjomforening arbcidet for og samler imr penger til Det no6l(e misjonsselskap.
En av initiativtagcrne til foreningen sltal ha vært Astrid Marsrrander 11890 1976) som kom ril
Nordre I-ore i 1928. Hun var foreningcns {ormann i mange år. Første torsdag i m:ineden var fast
møtedag, og møtene blc holdt itul og orden hjemme hos mcdlemmene. Julemøtet var o{tcst hos
Beate Moe Haugen, og cla var det ekstra god scrvering og god stenning.

Saave Skaar var medlem i foreningen fra hut kom som ung kone til Midtre Sørum i 1961,
og ti1 foreningen gikk inn rundt rnidten på 1990-ta1let. Sa;rve forteller on sitt første møte tidlig på

1960 tållet. .Vi brukcr å ta lodd lor minst 5 kroner,. blc lTun fortalt. Gevinster kunnc være små

blomstervaser, hjemmesydde srnåduker, kokesjokolade osv. Saave Skaar og Cunvor Sollien delte i
malge år på formanns- og kasserer-jobben.

Alle mører begynte med en sar,g (salme), deretter v;rr det andakt (ved sognepresten eller
innbudte misionærcr), cvcntuelt høyrlesning fra misjonsblad (lærerinne Therese Hundstad leste

ofte), kaffeservering rned smørbrød og alltid kaker til slurt. Avslutning mcd salmesang.

Sokneprcst Stein Finstad ble medlern rundt 1990 da Vigdis Marstrander spurtc om han
kunne holde andakt på. noen nøter. Fortab au Saaue Skaar og Stein Finstad.

Juli 2011
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VÅnern BLTNDEFoRENTNG

Vårbuds møte rundt'1950 hos Margrethe
Gomnes iBlrkely på Comnes. Foran s tter
barna Grethet l94s og Asbjørn t I947.
1. rekke:N4arie 5undlånd, Gunvor Bønsnet
Borghid Mikkelsen, [4are Lehne.
2 rekkeVera Holm Hansen.A ma

Kristoffeuen,Olga Eriksen,lnger Lo!ise
Åsbråten, l\,4a rie Løken.

3. rekke: Petra Høstad. Hilda H!ndnad.

4. rekke, Ra nd i Da hlgren, lvlaie Comnes,
Karine Bønsnes, i/artha Domhok, Hjørdis
lholsrud, l,,lathllde R! ud, Agnes Enge'
bretsen el,.r Nlarsrethe Gomnes, Maren
8råthen, lngrid 60mnes, [rlargit Ruud,

Sigrld Høstad (7), Martha Lehne,lvlanha
H!rum, EstherGomnæs,

Vårbu d Bli n deforeling blc stifta i I 9.).5, og blant de so m var med fra sterten kan ncvnes Maren
Bråten, Karet Thingelsrad og Martha Hurum. s' 'm nr\ rlct srer, vrr h 'reungcns Formål å arbeidc

for hjelp til blinde. Dette blc gjort ved å skaffe pengcr Det var utkrdning på vanlige medlcmsmøter

rundr orn i hjcn,mcne, der det også r,ar høyrlesning og hyggepral over er kalfekopp Litt ekstra

stas var det med underholdnings og utlodnings-nrøter på Stådum skole eller Hundstad skole.

Men de størstc arrangemenlene var på Røysehall når dct konr besøk fia Blindeforbundet. Dct
var kjcnte og blinde nusikcre som Erlirg Stordahl og Gunnar Engcdahl, og det var trckkspilleren
Anders Saus.

Fornlcnn i ioreningen har blanr annet vært Agnes Engebretsen, Marie Løken og lrcne Rui.
Foleningel gikk inn på midten av 1990-taller.

Tekst ued tnger Lise Ekgebretsen Berg, sonl også hør lånt oss bildet.

August 20TI
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HoLDFAST

KvinneforeningenHoldfastbleistarta sluttenav1940_åra
Her er kvinnenefotografert på 20 årsjubileet hjemme hos Esther Gomnæs rundt 1970

Folan frå vennre:lngeborg Helgeland,lnga Berqman, Martha Lehne 09 Esther Gomnæs. Bakfra venstre: Dagmar Gomnæs,

Jorunn 50 berq, Loulse Åsbråten, Marie Lehn€, Borqhid l,4ikke sen, sigrid Olsen og HjørdisTho6rud To av medlemmene,
Martha Frøshau9 (Åsbakken)oq N4athllde R!ud (Pamperud), eralt borte.

På slutten av 1940-tallct bestemte noen av "kvinnfolka på Vesrsida" at de villc starte en lorenirg
nred barc hygge som mål. Mathilde Ruud i Pamperud foresk) iavnct Holdftst, for det er en lokal
betegnelse på åkervindel, og begrunnelsen var:

Den planta cr både pen og røysom.

Iorcningen hadde møte omtrent efl gang i måneden. Det var ingcn formann, nrer pelrgene som
kom inn ved utlodning blc tatt vare på av Borghild Mikkelsen. Pengene ble så brukt til en dagstur
6n gang i året. Bussjålør Hals Bjømstad k1ørte d: Holdf.rsr kvinrcnc med ekteicller til et sted de

hadle Lestilt mitldag. lå bussen var der "lLv-r," ,,,.1 k"lf"doktor, ."ng ,,g r irscr, så en l<an trygt si

det var cn annerledes forening. Men litt nyttc gjorde loreninger. Til Røysehall sydde de kosclige

rurete duker og kjøpte inn ka{fekjeler
Dct kom ikl<e nye medlemmerr så Holdfast opphørte etter hvert som de gamle rnedlcmmene

ble skrøpelige og døde. Forcningen el.sisterte i 25 30 år Tekst Yesla Fjeldstad, Røyse.

September 2011
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HorE SyøneNNSMrsJoN

Hole Sjømann5misjons roo-årsjubil€um ble feiret 2l.januar 2007 med festgudstjenene iHole kirke og med etterføLg
ende festkirkekaffe ihole hetredshus- Her ser vimed emmene samletianledninq daqen.
Fra venstre:Ann Kristin Frivold, Kje laLrg Hafnor, I\4arlt Rudstaden, Jorunn Reinsnos, formann Grete Hafnor, prenTorunn
Aschlm, Solbjørq Koksr!d, R andi crldal. Fato: Hole sjønannsnisjons nøtebak

Hole Sjømannsmisjon ble stiftet 17. januar 1907. Referatbøkene er bevart, og der kan vi lese om
besremmelser helt fra starten. Foreningen har ntil formaal ar støtte arbeidet til Guds rikcs fremme
blant skandinaviskc sjømænd i6-emmede havne". Hvert rnedlem skulle bidra med 50 øre pr år,

og det skal være minst 4 møter eller fester i året. Møtene blir holdt i hjemmene, og fast post på
progranmet er andakt, saln,esang, høytlesning fra sjørnannsmisjonens blad "Bud og hilsen" og

kaffe med tilbehør
Foreningens formål har vært å samle inn penger og julegaver til sjømannskirkene i utlandet.

Julepal<l<ene har speiderne bidratt med, og det var bestandig spennende om loen fikk "takkebrev"
etter jul. Utviklingcn lT ar gått slik at det stadig blir færre på båtene son, kan lese eller skrive norsk,
derfor blir der mindre av dette. Den norske siømånnsnnston har' i dag endret nevn tiT Norså årråe
i utlandet. Av formcnn i {oreningen kan nevnes Unni Bcrgt, Crete HaInor og dagens formann,
Marit Rudstaden.

Oktober 20rt
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HorE BoNUI(vINNELAG

Hole Bondckvinnelag ble sriftet 28. august 1928 ettcr initiativ av sryrer i Hole Latdbrukslag.
I-aget biir derned 83 år i 2011. Dct konstituerende møtet fikk 34 medlcmmcr, og det førsre styret
bcsto av: Cunvor Fjeldstad fonnann, Johanne BilT li - ncstform:rnn, Ingeborg Rytterager - kasscr-

er og Lise Bjellå - sekretær
Medlemst:rllet økte raskt, og i 1931 var dct 60 medlemmer De første trøtene blc holdt i leid

lok:rle, siden i private hjcm. I 1938 ble 10-årsjubileet feiret med {est på Røysehall, og Olga Bjoner
{ortalte fra en F-uropa rur. I 1939 strikka bondekvinncne votter og sokker sorn ble sendt til nøy-
traliseringsvaktene som haddc cn kald og utioldrende jobb i en vanskclig tid. I krigsårene var det
litcn aktivitet i Iaget.

I 1948 var lellesvaskcrict i Hønefoss klar til bruk, og skjønt dct var en del skepsis til maskin
vask av lø1', fikk r.askeriet støtte fra bondekvinncne i Hole.

I 1949 kom husmorvikaren til bygda, og også her hadde bondekvinnene vært pådrivere.
Samme år kom også husmorgyrnnastikken i gang, og i 1953 alrangerte laget sammcn med Hole
Lanrlbrukslag en konkurransc i håndmelking. T-Iolejenta Aslaug Bcrg ble for øvrig n, 'r1;tsntsreL i

håndrnelking san, me år

Vevku6 på Frøysu (Frøshaug) 1938
I . rekke fra venstre: ngeborg Bjerke
Gaardløs, hgrld Frøhauq Lehne,
Ruth 5a.d Moe Astrid Lundh
Langerud, Ninni 5øhol Er ksen,

vevlærer Mari Torstveit.
2 rekkefr. venstrer Kåren sørensen.
lvlaie Moe, Cunhi d Dæhli N4yhre,

B-"rtha Ulern N coais€f (h!svert),

ElseClementine Kiær Bjør9 Bratll

I i lde fra H ol e Bondekvi n nelags

Mye kursvirksomhct. I)ct har vært mye kursvirksomhet i lagct. t 1932 holdt lærerinne Hclga
Fjeld syl<urs nred vekt på å reparere ganmelt tøy. Videre har det vært kurs i plante{arging, veving,
spinning, roscmaling, stcll av bilen osv. Buneltl<vrmtLagcr har opp gyennom -rn støttet andrc lag
og gitr gaver Bønsnes kirke har f.eks. fåtr tirc brLr&"roler. døpetrt i rrtssLng og ct l1 meter langl
vevd gulvteppe. I 2002 blc navnet endret til

Hole Bygdekvinnclag

Med der nye navnet ønsker laget å fortelle at allc kvinner som er inter-essert i Holcbygdas ve og vel
er velkon-ure som mcdlemmer iHole Bygdekvinnelag. Skreuet au lnger Ullern, Røyse.

November 20II
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Tolsdag Fredag Lørdas S,tndrg
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Horn SRMIgTSFoRENTNG

Hole sanitetsfor€nings
50 åBjubieum som blefeiret
på Hundstadtunet 10. mai I994.

^4aie 
Louise 5kard, &,laja R!ud

o9 Lina Hamme6bøen.
Dissetlevarmed fra starten.

SoLveig Vadstein, Ruth Fossurn.

Hundnad tunet på Røyte.

Hole Sanitetsforening ble stiftet 6. september 1940, etter initiativ fra Hønefoss Sanitetsforening.
Stiftelsesmøtet ble holdt på Soria Moria som var Høne{oss Sanitetsforenings feriested ved Svers-
rud på Røyse. Tolv kvinner fra Hole møtte fram, og forellillgens første {ormann ble Signe Land-
mark (prestefrue). Sekretær ble ICara Albertsen, og blant styremedlemmene var Marie Louise
Skard (1915-2005) som blc en av foreningens ildsjeler så lenge hun levde.

De første årene giklt arbeidet ut på å bekjempe sykdommer - i første rekke tuberkulose. Arbei
det for bedre kosthold og bedre sanitære forhold var vikrig. Foreningen hadde også en del utstyr
som kunne lånes ved syltdom og fødsler.

Etter hvert lT ar arbeidet gått ut på å skape hygge for follt i bygda. Hundstadtunct eldre-senter,
innviet 1988, har tre pene omsorgsboliger som utleies i samarbeid med kommunen. Hundstad_
tulet har også rom som kan leies til møter og selskaper, og der det er hyggetreff annenhver torsdag
med matservenng, utlodning og fotpleie for dem sqm ønsker det.

Inntekter 6kk foreningen før ved å arrangere underholdningskvelder og julemesser, nå er det
kakelotteri og basar ved innganger i forretninger på Vik og Sundvollen.

El populær tradisjon som fortsatt holdes i hevd, er turen som hvert år arrangeres 3. august, på
kong Haakon VIIs lødselsdag. Tehst ued nåuterende styre.

Desember 2011
Uke Mandåg Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
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"Kalendermakerne" har hatt et luksusproblem - det har ikke blin plass til alle kvinne-
foreninger i Hole! At foreninger er utelatt kan skyldes mangel på bilde og mangel på

opplysninger om foreningen. M skal her nevne noen foreninger vi kienner til.
Det er synd at Å.rnesfjerdingen kvinneforening ikke kom med. Den ble stifrer i

L879 og leiret 7i-årsjubileum på Løken skole i 1954 med fru Elvigen som formann.
MOLTA burde også vært nevnt. Det var en forening der de fem lærerinnene i bygda
møttes for å løse felles problemer. Navnet MOLIA blei lagd av den første bokstaven i
fornavnet på medlemmene:
Maggi Jørgensen, Oline Tvergroq Lina Hammersbøen, Therese Hundstad og Alice
Fekiæl

Det er også synd at Den gode hjelper iHårumgrenda måtte utelates. Heller ikke blei
det plass til Solveig Modalens fortelling om hvordan hennes mor, Margrethe Hurum,
sparte mjøl merker under krigen. Hun 6kk ekstra tildeling på grunn av en nyfødt sønn,

men bakemiølet blei brukt til fint brød som skulle serveres når bestemor, Ragna Hu-
rum, hadde finnemisjon.

Det er mange som har noe å fortelle, og til dem må vi si: FORTELL!
Og hvis noen lurer på noe, er oppfordringen: SPØR!

Vi har nå omtalt i alt 17 kvinneforeninger, o.g bare 3 av disse er aktive i dag. Det er:

S dnit et sfor ening en" tsy 0 {e fu inne tag et og Sj ømqnnslnisj onen.

Til alle som har bidratt med bilder og informasion om kvinneforeninger i Hole:

TUSEN TAKK

oaooa
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Tekst til forsidebilde,

Bønsnes Kvinneforening ble stiftet en gang mot slutten av lsoo'talle! og er dermed blant de eldste kvinneforeninger i

Hole. t!4edlemmene kom i hovedsakfra gårder i Bønsnesierdingen. På den tiden kunne bare menn være ledere av kvinne_

foren'n9er, derforer klokker Frøhaug og pastorlvløllermed på bildet- Foreningen hadde møter 1 gang imåneden, og møtene
beqynte oq sluttet med salmesanq. Proqram ellels var servering avsmørbrød og kaker, opplesning og utlodning. Oveukudder
ble brukttilnoe veldedig særLig gavertilBønsnes knke. Foreningen eksisterte fram til199o-tallet. Fottalt av Eka Ullem og

Støtt kulturarbeidet i Hole.
Bli medlem i

Hole historielag
Postboks 109, 3529 Røyse

Hole historielag har ridligere gitt ur følgende kalendre:
199-: Gamle setre på Krokskogen
1998: Furr fra fortiden '
1999: Gamle skoler og skoleklasser i Hoie
2000: Hole gjennom 1000 år
2001: Kvinneliv i Hole
2002: Menn og yrker i eldre tid
2003: Båttralikk på Tyrifjorden
2004: Fiske i Steinsfjorden
2005: Hole i 1905 .
2006: Til villmarken går min lengsel
2007: Eventyrgården Mo
2008: Gamle butikker i Hole
2009: Gamle gårdstun inspirerer kunstnere
2010: Leiker og rampestreker i gamle dager

Kalendermakerne har vært
Vesla Fjeldstad og Margit Harsson

Kalendariet Hans Vikril
Alle bildene er skannet og registrert i Hole bygdearkiv

Produksjon, Kolltopp Forlåg


