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    SOMMERAVSLUTNING 

Tilstede: 12 medlemmer og 3 gjester  

Ottar syntes tiden var overmoden for et møte på 

hytta, hytta til Ottar - og SOLFRID! Så gode 

planer ble lagt for å ha vår sommeravslutning ute i 

havgapet. Invitasjon ble sendt ut, med detaljert 

veibeskrivelse for dem som ikke var kjent, og 

forberedelsene gikk sin gang. Men så opprant 

onsdagen og Ottar måtte gi oss den litt triste 

meldingen: Det blåser for mye der ute og hytta 

har ikke plass nok til alle innendørs! I en fei ble 

det sendt ut melding til alle påmeldte: Vi må kaste 

om på møtet vårt. Nytt møtested: Donkejon! 

Som ny president fikk Ragnvald sjansen til å ønske velkommen, og Bernt formidlet hyggelige 

hilsener fra flere som allerede var vel i gang med sommerferie og forhindret fra å møte. 

Ottar fikk god anledning til å forklare forskjellen på Bevø og Humlekjær, hyttas adresse er 

Bevøveien 28, men den ligger på HUMLEKJÆR! 

Bernt hadde vært en kjapp tur til hytta tidligere på dagen for å ta bilder – og viste fram en liten 

filmmontasje av hvor vi kunne ha vært denne kvelden, om værgudene hadde stått oss bi. Og som 

på kino ble det vist en liten reklamesnutt; for Bäska Droppar, hvor Bernt på en overbevisende(?) 

måte viser hvor god(???) denne svenske bitterdrammen er. 

Mens vi koste oss med snitter fra Sellebakk, 

og god drikke dertil, slo Egil på glasset – 

gjorde et lite poeng av at han nok var blant 

klubbens mer taleføre/talevillige – og slo et 

slag for at vi kanskje skulle begynne å gjøre 

noen notater om egne opplevelser av tiden vi 

lever i. Han mente at slike notater kan være 

viktige tidsbilder for vår ettertid og våre 

etterkommere. Tankene ble godt mottatt og 

Egil skal få lov til å følge opp dette videre. 

Ellers kunne Egil fortelle at da han nettopp 

hadde vært på helsekontroll så hadde 

behandleren – uten forvarsel – slått fast at 

Egil drakk for lite vann! Han så det på huden! - Drikk 2 liter vann om dagen, var «ordren».  

Egil kunne ovenfor forsamlingen slå fast at «Det er mye vann i vin!»  

Hvorpå vi fulgte legens ordre – og skålte i vin! 

Dette ble en meget hyggelig aften, og en STOOOR takk til Ottar for vel gjennomført!  

(Og neste år drar vi til Humlekjær!) 

NB! Første møte etter sommerferien 10.aug på Majoren 

Referat: Bernt Børresen 


