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I denne mørke desemberkvelden – en drøy uke før årets lengste natt – sniker to
mørkkledde, suspekte personasjer seg stille inn på lokalet til Ulefoss
rotaryklubb. Dempede stemmer.
Ingen kan vite hvem de er. Ingen kan vite hvilke hensikter de har. Men ut fra
situasjonen kan man lett trekke skumle slutninger.
Vinternatten ruger. Vetter og varulver hveser og hvisker. Hekser harker, klare
for turen til Bloksberg. Ulvene uler. Ett eller annet sted der ute. En i beste
julebordstradisjon førjulsfull måne gløder dunkelt bak sorte skyer. Hva skal nå
skje?
Lampen blir tent. To målbevisste herrer åpenbarer seg. Væske risler. Etter hvert
dempes lyden av tiltakende skum. Hva er dette? Tapper de juleøl?
Å, nei. En annen umiskjennelig førjulsduft sprer seg i lokalet. Er det røkelse? Er
det myrra? Nei igjen. Det er den husmorsamvittighetsbefordrende og
ektemannsangstfremkallende angen av – grønnsåpe!
Kjære lesere! Her kan man bare ane hva som foregår – vel å merke om man er
utrustet med den mest grensesprengende fantasi. Dette er en sensasjon, en
sensasjon på mange plan. Slikt har man knapt, i klubbens lange historie, sett
maken til, enn si hørt om …
Bla om, og se selv …

Dette noe uskarpe bildet minner mistenkelig om sittende
president, her stående, med et solid tohåndsgrep rundt skaftet.
Føttene er solid plantet, mens overkroppen er i aktiv og roterende
bevegelse. Alt vitner om håndlag og erfaring.
I klubbsammenheng er vi her vitne til en sensasjon.
Bilde: Pastpresidenten.

Noen verselinjer renner en i hu ved et slikt syn:

Presidenthandi var sliti og hard
og skrukkut som gamalt horn,
ho fekk si bragd i eit klubblokal’
i vasking rundt stolar og bord.
(Svært så fritt etter Anders Hovden)

Kjære medlemmer: Det dere nå har lest, er altså et slags kriminalistisk referat, med
mystiske overtoner, fra en meget eksklusiv og hemmelig dugnad.
Etter dette er det all grunn til på hyggekvelden førstkommende torsdag å løfte et
beger eller to for så vel president Bjørn som for pastpresident Sigmunn. De har
utvist ubedt og selvpålagt innsats for felles trivsel. All heder og ære er vel fortjent!

