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12 av klubbens 31 medlemmer møtte. 
Det var i tillegg 11 gjester i anledning 
Sara Sofias 18 års dag den 4. mai. Hun 
nådde altså myndighetsalder dagen 
etter festen!   

Festkomiteen hadde som vanlig gjort 
en dugende jobb med å klargjøre 
lokalene med høytidspynta bord med 
blomster og servietter i norske 
nasjonalfarger. På utsiden vaiet det 
mexicanske flagget sammen med det 
norske. Vår stødige kokk Hermann 
hadde tryllet frem en fortreffelig 
middag: Stekt kylling med en himmelsk 

saus, ris og salat gjorde sitt til at gjestene forsynte seg GODT og lenge! Hermann hadde stått på 
hele dagen og både kokt og vasket vinduer og spisesal. Han fikk stor applaus, og en flaske med 
noe godt ble overrakt ham av presidenten. 

Einar og Eva åpnet hilsningssekvensen og fortalte om «den nye arvtakeren etter Marit 
Bjørgen». Utvekslingsstudenten vår har blitt en racer på ski, noe som blir bevist ved at 
skimerker fra Skiforbundet kommer med det første. Einar hadde mange lovord å komme med 
også utenom de nyervervede skiferdighetene. Han overrakte gaver til de to andre 
vertsfamiliene, Omnes og Staurheim. Alle tre vertsfamilier ønsket «jenta vår» lykke til videre, og 
uttrykte at de veldig gjerne tar imot henne på besøk seinere. 

Sara Sofias lærer hadde også takket ja til invitasjonen, og fikk overrakt en «Ulefossdame» og en 
bildebok med hilsen fra klubben. 

Presidenten overrakte Sara Sofia en billedbok, der alle fremmøtte hadde signert, samt en 
vimpel som presidenten håpet skulle følge henne resten av livet! Ikke mindre. 

Sara Sofia holdt en inspirerende tale på norsk, men ba om forståelse for at hun måtte få bruke 
engelsk på den siste delen av talen, da det var litt lettere for henne. Du verden så flinke noen er 
med språk! Norsken er meget god hos Sara Sofia.  

I talen uttrykte hun mange gode følelser for tida i Norge og Midt-Telemark. 

«Jenta vår», Sara Sofia, her 17 år og 364 dager gammel 



Så ble det kake og kaffe, ingen vanlig kake og kaffe men en stor og finpynta Pavlova-kake som 
smakte fortreffelig. Hele kaka ble satt til livs. Utenom taler og et musikkinnslag ved Per gikk 
praten gikk lystig rundt bordet hele kvelden. 

Vi hadde fire blomster å lodde ut i tillegg til vin og «napp». Plantene ble trukket først og spredd 
godt, mens vinen og nappet ble værende hos presidenten.  

Vi holdt på til ca. klokka 22.30. 

Takk ti l  a l le som bidro med ryddinga!  

  

  

Hermanns pavlovakake falt i smak! 

Eva Kallager overrakte noe til å ha på veggen! … og det ble mottatt med 
glede! 



  

Einar forteller, akkompagnert av bilder To vertsfedre – og en vertsmor: Einar takker 
vertsfar Omnes på vegne av klubben. 

Noen ganger kan det bli i meste laget for «en stakkar»! Sara Sofie holdt tale på norsk og engelsk.  

Spansk- og norsklærer - og «fjerde reservemamma» - 

Nelida («Nelly») Sanchez-Ruiz må tørke en tåre. To av 
«vertssøsknene Staurheim» til høyre. 

President Ola overrekker billedboken med 
kanalbilder 


