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Hyggekveld med biff bourguignon 

 

Igjen var det dekket til hyggekveld med hvite duker (aldeles ikke papir) og skinnende 

glass. 

Irene hadde tilbrakt dagen over en biff bouruignon gryte (den trenger mange timer for å 

bli riktig god), men før vi kom så langt, innledet Presidenten kvelden med å oppfordre til 

klappsalver for følgende bursdagsbarn (nevnt i tilfeldig rekkefølge): 

- Diderik  

- Liv Sonja 

- Sigmunn 

Vår idrettsinteresserte president minnet oss også om at på dagens dato ble Oddvar Brå 

født. Det samme skjedde med Jens Stoltenberg. Presidenten hadde naturligvis med seg 

bilder av dem begge. 

Vi var 15 medlemmer og en gjest, skjønt Arvid Sten Kaasa fra Uranienborg Rotaryklubb er 

vel nå mer som en kjær husvenn å regne. Han kunne for øvrig opplyse oss om at hans 

klubb sammen med vennskapsklubben fra Hamburg, kommer til Ulefoss 25.08. for å 

overnatte på Lille Ulefoss. Deretter vil de dra videre til Rjukan. Vår påtroppende president 

Ola (og alle oss andre) la seg (oss) dette på hjertet. 

Ragnar grep etter hvert ordet og orienterte oss om sin sak med kommunen om 

innbetaling av eiendomsskatt – som nå hadde løst seg til hans store tilfredshet. Det ble 

for øvrig en del meningsutveksling om gode råd mot diaré i løpet av kvelden. 

Hans ankom lokalet og holdt en 3-minutter om de gode utsiktene for firmaet sitt.  

Mellom hovedrett og dessert, som for øvrig bestod av iskake med ferske jordbær 

akkompagnert av kaffe og konjakk, leste Presidenten opp et privilegiebrev til Skien der 

Håkon VI Magnusson (den siste av de gammelnorske kongene) ga folk i Skien full frihet til 

å lage malt og kjøpe og selge korn.   

Dette var en verdig og god avslutning på kvelden der Knut gikk hjem med vinen og 

Anders sikret seg nappet. 


