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   Sosialt møte "med noe i glasset" på hjemmekontoret. 

Tilstede: 13 medlemmer 

Tove ønsket velkommen til et møte uten foredrag, og uten noe spesielt tema. Og 

med en dårlig skjult oppfordring til å kunne skåle til hverandre gjennom eteren. 

Møtet åpnet med allsang! Og hva var vel da mer passende enn «Kom mai, du 

skjønne milde». Om det var vakkert skal ikke referenten uttale seg om, men 

mange sang!  

Av jubilanter var det flere - hele tre stykker med samme dato, 25. april:  

Inger Christine, Eivind og Egil 

Vi gratulerer! 

 

Vi var enige i at Programkomiteen har gjort en formidabel jobb gjennom 

vårsemesteret, med en mengde interessante og «høyt plasserte» 

foredragsholdere. Jan A. og hans kumpaner kunne derfor fortjene en liten 

pause. Samtidig var vi enige om at Teams-møter med foredragsholdere ikke gir 

så mye rom for intern preking. Dette ønsket vi å gjøre noe med nå. Derfor 

tittelen Sosialt møte "med noe i glasset" på hjemmekontoret. 

 

Egil kunne fortelle oss om at han nå var kontaktet av Storedalsanlegget for å ha 

utstilling der i sommer. En mulighet vi absolutt bør kunne benytte oss av! 

Johan minnet om den pågående «Immunization week», krafttaket for å holde 

fart i kampen mot polio. 

Fordeler og ulemper med stolpejakt ble diskutert, Kari kom med sine morsomme 

og underfundige innspill, og Bernt gjorde sitt for å prøve å ødelegge hele møtet 

med masse (ikke villet) ulyd! Til slutt tok han poenget og skrudde av mikrofonen. 

Men han fikk likevel fart på Lykkehjulet, og Kåre ble den lykkelige vinneren av 

ukens vinflaske! 

 

Terje M satte til slutt opp en telefonsamtale, slik at Studio Donkejon kunne få 

gjennom en takk for frammøte og en avrunding av møtet! 

 

Konklusjon: 

1) Et hyggelig sosialt avbrekk  

2) Studio Donkejon er IKKE ferdig utlært på Teams 

 

Referat: Bernt Børresen  


