
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat 12.10.22 

    GUTTAS FESTAFTEN 

Tilstede: 15 medlemmer 

Jubilanter: Markus Nagele og Jan A. Vatn 

Vinner av vinflaske: Håvard Midtgaard 

Vinner av Kasting på stikka: Dag Strømsæther 

De feststemte deltakerne møtte en «streng» Tove; Ingen velkomstdrikk før lodd til vinlotteriet 

var kjøpt! Vi kan slå fast at loddsalget gikk strålende. 

 

I Presidentens og Påtroppende presidents fravær hadde Avtroppet president og Leder for 

Arrangementskomiteen blitt enige om at vi tålte en laaang velkomst . . . så Bernt fikk den jobben! 

- Bernt tok opp igjen den informasjonen som tidligere var sendt ut i samråd med Ottar. Vi 

skjønner at dette er en lite hyggelig situasjon og ønsker Ottar alt vel!  

Bernt kunne også opplyse at Jan A har det bra etter sin operasjon. 

- Bernt viste til at vi var blitt enige om at det ville være et godt rekrutteringspotensial i å 

invitere med gjester til Inter City-møtet 25.okt, der Henrik Syse holder foredrag om Etikk i 

en Rotary-kontekst. Klubben har besluttet å betale inngang både for medlemmer og gjester. 

Bernt sender ut info i egen mail. 

- Vi minnet om Jazz-konserten i Torsnes kirke torsdag 20.okt. Siden Ottar er litt 

«indisponert» for tiden, ble vi enige om at Bernt skulle ta kontakt med Solfrid for å avklare 

om det var mulig å kjøpe flere billetter. 

- Borge RK inviterer til Rakfisklag tirsdag 15. nov, dagen før vår egen lutefisk (se mail fra 

Håvard 12.okt.) Vi var enige om at dette er litt uheldig, men med en smule måtehold vil det 

være mulig å «henge med i svingene» på begge arrangementer. Hvilket anbefales! 

 

Så var innledningen over – og Bernt kunne ønske velkommen til Guttas festaften. Gjestelisten var 

relativt kort i år – av gode grunner. Klubben var representert i Kroatia, Spania, Tyrkia, Bergen og 

Hitra, og i tårnet på Rygge, blant annet!  

Vi frammøtte storkoste oss med ferske Hvalerreker, hentet fra Utgårdskilen samme dag, og 

Markus ga oss en smak av selvfangede og ferdig rensede krabber i eget skall – nydelig!  

Og vi skylte det hele ned bl.a. med gammelt brennevin fra Opland og pils fra Fredrikstad. 

 

Stemningen var god og det ble ført mange interessante samtaler rundt bordene. Vi kom derfor 

litt sent i gang med å kaste på stikka. Noen måtte derfor forlate oss grunnet siste bussavganger 

og den slags. Men de gjenværende satset villig - med kjøpte 20-kroninger - på å komme nærmest 

Lauras tollekniv (med reparert slire, utført av salmaker Johan!). Veldig tidlig hadde Dag et 

heldig(?) kast, og resten av kastingen gikk ut på å prøve å slå ham vekk. Den eneste som var i 

nærheten var Håvard; Først dyttet han Dag litt vekk, deretter helt tilbake på kniven. Helflasken 

med Akevitt Spesial ble tatt imot med et smil! 

 

Inger Christine kom omsider, etter sitt møte, og selv om vi tynnet ut etter hvert så varte 

festlighetene til ut i de sene nattetimer. 

Det ble ikke tatt bilder underveis, vi hadde det vel for «travelt» til å huske på den slags. 

 

Referat: Bernt Børresen, som takker gode hjelpere for å til festen! 


