
       Gamlebyen Rotaryklubb 
    Referat 16.11.22 

    LUTEFISKAFTEN 

Tilstede: 22 medlemmer, 10 med følge, og 1 gjest 

Vinner i lotteriet: Akevitt Spesial: Solfrid Våset, og av hvitvin: Jan A. Vatn 

Før Corona, influensa og andre plager begynte å gjøre seg gjeldende var vi hele 38 påmeldte! Men 

da klokken passerte starten på festen, kl.18:30 var vi blitt redusert til 33 (Men også det er et 

meget godt antall!) I år hadde vi ingen representanter fra Distriktet på gjestelisten. Guvernøren 

var selvfølgelig invitert, men var tvunget til å takke nei. 

Velkomsten hadde vi i vårt eget klubbrom i 2.etg før vi trakk ned til festlokalet i etasjen under. 

Foruroligende mange (?) hadde bestilt alternativet Juletallerken i år, men vi holder på at det er 

lutefiskaften vi arrangerer! Lutefisken fikk sin ode deklamert med derpå følgende stående 

avsynging av hymnen. Og så var det bare å kose seg med alt det Markus hadde å by på. Underveis 

ble de sedvanlige sanger avsunget, prising av Fredrikstad og de uunngåelige drikkevisene. Årets 

framføring av Søren Bådsmanns drikkevise går nok over i historien som noe av det beste vi har 

prestert, med stor patos og innlevelse.  

Egil tok oss – med humor og i små doser – gjennom utviklingen av norsk drikkekultur og vår 

tilnærming til å nyte tørrfisk som blir lutet. I Østfold kunne det visst til tider være mangel på 

bjerkeaske (som er et godt utgangspunkt for lut). Og da vi definitivt nærmet oss slutten på 

måltidet tro Egil til med et solid telemarksstev som i praksis var en utmerket Takke for maten-

tale. At det ble noe diskusjon om hvorvidt det ble sunget med rett melodi, og deretter om det 

var rett tekst, ble helt underordnet i denne sammenhengen.  

Bernt opplyste under velkomsten at Tove skulle få rødvin. Hun liker rødvin, nemlig. Dette skapte 

et lite dragsug, flere ville ha, og premie #2 i vinlotteriet måtte ofres til utskjenking. Men det 

løste seg! Vi hadde hvitvin på lager. Så under kaffen ble det loddet ut både av akevitt og vin! 

Etter kaffen begynte det etterhvert å tynnes ut, men den «hårde kjerne» holdt ut til de sene 

nattetimer med hyggelig prat og «debatt» omkring forhold som opptar oss. Men vi skjønte at vi 

måtte gi oss til slutt, vi også. 

I sum kan nok både medlemmer og gjester slå fast at Gamlebyen Rotaryklubb igjen har hatt en 

meeeeget hyggelig lutefiskaften! 

 

Referat: Bernt Børresen 


