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Festkomiteen hadde, på tross av redusert bemanning for tiden, fått gode
forsterkninger og presenterte et nydelig pyntet bord til en flott "skalldyraften", med
reker, krabbeskjell, tilbehør og godt drikke.
Hvitvinen fikk spesielt god karakter av dem som kunne nyte den: Geir Skeies
Chardonnay 2015. «Vin til sjømat».
Geir Skeie er fra Stord, og har blant annet vunnet Bocuse d’Or, en av verdens
gjeveste konkurranser for kokker.
Irene hadde bakt nydelig ostekake, og kaffe avec var
som vanlig på plass.
Vi var 16 personer, Margaret og May inkludert.
President Bjørn Eirik satt som vanlig datoen i historisk
perspektiv, og tok med at
- I 1936 vant Ivar Ballangrud VM på skøyter i Davos
- I 1944 gikk Gestapo til storaksjon mot norsk presse
- I 1963 begynte NRK med Tekst-TV
Vår kjære Ragnar har fylt 80 år, og fikk overrakt
blomster av presidenten.
Hans har også hatt bursdag, og begge fikk applaus,
som seg hør og bør.

Sjølvaste Ballangrud. År ukjent.

Stemningen var meget god hele kvelden, og det ble skålt
behørig, både for festkomiteen, damene, presidenten,
jubilanten og mye annet. Altså helt i klubbens ånd.
Litt informasjon ble gitt underveis:
- Ola Vea holder kurs på RIBO 23.02. kl. 18.00 i bruk av
mobiltelefon.
Dette vil bli annonsert i KANALEN 16. februar, og det er
80 år er ingen alder for en
ung mann …

laget plakat i samarbeid med T. Hegland på RIBO. Den vil bli

plassert på strategiske steder på Ulefoss.
Innhold i kurset: Sende og slette SMS og MMS, lagre kontakter og bilder. Eventuelt
også søking på Internett.
- Per Harald reklamerte for "Midt-Telemark Seniorlæring", der han sitter i styret.
Han delte ut program for våren 2016, med mange fine foredrag og kulturhistoriske
rusleturer.
Utlodning var det denne gangen også, og Einar K. vant vin, mens Margaret fikk
nappet.
Liv Sonja skrøt på vegne av festkomiteen av alle som stilte opp for å hjelpe.
Komiteen sliter litt og trenger forsterkninger.

Tillegg
Vi tar med en liten hyllest
med litt billedmateriale
med Irene, som leder
Festkomiteen med stø
hånd, og som virkelig
legger sjel og omtanke i å
arrangere hyggekveldene.
Denne gang trådte hun til
med egenbakt ostekake,
som nevnt ovenfor, i
tillegg til praktisk tilretteIrene i godt selskap. Fra Vinturen 2013

legging og ordning.

Festkomiteens fyrtårn ☺

Vi har opp gjennom årene hatt mange fine festkomiteer, som har lagt ned stor
innsats, både før, under og etter hyggekveldene. Irene går rett inn i denne
tradisjonen, og hun gjør det med både smil og stil, og ikke minst med glans. All ære
til henne!
Men det er ikke nok. Vi må være flinkere til å gjøre en praktisk innsats også, og
stille opp – helst ubedt. Olav Gaute har godhetsfullt sagt ja til å være med i
komiteen. Denne gangen bidro spesielt Margareth og Anders, og noen flere trådte
til etter hvert. Men det er plass til flere hjelpende hender for festkomiteen …

