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kan være nedskrevet. Vi finner avisutklipp fra 
85-årsfesten i 1967 liggende i den ene boka. 
Da var mor til Tora og Marit, Maggen Nore 
(1902-1990) leder, og leste beretningen, der 
det bl.a. står: ”Foreningen var stiftet av 
pastor Magelsen i gamle Bjøre skolestue. I 
den første tiden ble den ledet av menn, men 
for ca 30 år siden overtok kvinnene selv  
ledelsen…….” 
     Maggen ledet nok foreningen i mange år. 
I det som er skrevet fra møtene kan en på 
slutten av Maggens referater lese noen 
private hjertesukk: ”Jeg glemmer aldri den 
glatte bakken ned fra Randi” (Andersen, 
møte 5.11.1985), ”Marta Tryterud leste en fin 
andakt. Jeg orker snart ikke mer” (hos Emma Bøe 6.5.1986). Siste notat ved Maggen: 
”Vi sluttet foreningen sommeren 1987. Bare 5 stk. av oss igjen.” 
     - Da var moren deres 85 år! Jeg kan selv huske den gjestfrihet som deres foreldre 
viste oss som flyttet inn i bygda.  
     - De var begge gjestfrie og inkluderende. Men især mor var spontan og åpnet 
huset for mange. Far var bunnsolid og snill, men mer stille av seg. Men han støttet 
mor i det sosiale liv hun åpnet opp for.  
      - Marit, du ligger 10 år etter din søster, er frisk og rask og sier ja til det meste vet 
jeg. Marit ler og sier at noe skal en drive med. 
     - Men jeg synes det har vært hyggelig, lærerikt og interessant å sitte i menighets-
rådet. Nå er jeg i min andre periode. Der får vi innblikk i saker som angår utviklingen 
innen kirken, vi har med vedlikehold å gjøre, og det er bare flott å se så mye 
kirkeverge Truls kan få ut av kronene. 
      - Du har andre oppgaver også, vet jeg. 
     - Det er hyggelig å være med å brodere dåpskluter og se at det blir satt pris på. 
Jeg blir av og til spurt om å hjelpe til ved barnedåper og med tekstlesing. Jeg 
innrømmer gjerne at jeg er nervøs for hver gang. Samtidig synes jeg det er en 
høytidelig handling å delta i. 
     - Du har også vært i omsorgsyrker? 
     - I noe over 20 år var jeg nattevakt på Kryllingheimen. Og i over 20 år drev jeg 
drosjekjøring. Det var syketransport, altså av dem som var friske nok til å sitte, og det 
var skolekjøring. 
       Så mye disse søstrene har bidratt med. Vi er dem stor takk skyldig!       SHS                           

                      Marit Riis 


