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Julebord 4. desember 2015 - referat 

 

Kveldens holkeføre til tross – de atten frammøtte klarte seg bra både til og fra af-

tenens julebord som forløp i trivelig og tradisjonell stil. Til en sådan begivenhet 

kreves som kjent ekstra forberedelser, og Berit og Liv fikk ros som fortjent for sin 

stemningsfulle og dekorative oppdekning.  Denne fant sted dagen før, der også 

Halvor og Ulf var til nytte etter damenes anvisninger. 

 

Etter vår leders inspirerende velkomsttale og litt skåling  var turen kommet til 

serveringen av en alle tiders tradisjonell julemeny som «nye» Askepott Catering 

har all ære av. Desserten var også meget velsmakende og bidro til å løfte stem-

ningen enda et hakk. Flere tradisjonelle julesanger ble også avsunget, og da vår 

leder har et meget behagelig organ, var det lett å falle inn i både tekst og toner. 

Liv ledet for øvrig hele kvelden med en vennlig og naturlig myndighet, noe som 

for øvrig er hennes varemerke.  Det var som sagt mange god-ord å høre, og flest 

fikk våre fire trofaste, serverende fotballjenter i nisseutstyr – Emily, Line, Trine 

og Lise - som også underholdt litt selv. 

 

Av underholdning ellers var utvilsomt Svein B.`s fine  bildekavalkade fra høstens 

Stalheimstur det vi husker best. Han fikk da også spontan applaus for dette . Selve 

turen er beskrevet i tidligere referater.  Applaus fikk også Paal og Halvor for 

fremføring av «Idealet mitt», men den var kanskje mest fordi vi ble ferdige ganske 

fort. Imidlertid var det ikke tvil om at Paals «julebrev fra mamma» gjorde stor 

lykke. 

 

Lederens  «bokstav-lek» var vanskelig nok, men en vinner ble det også der.  At 

Paal vant etter loddsalget vant de fleste og gjeveste «draaber» – og Berit frukt-

kurven – ble beseglet med applaus for diss to «gamle» veteraner. 

 

Timene går fort i godt selskap, og etter at vi hadde ønsket hverandre god jul og 

vel hjem, ble klokka midnatt før siste vert forlot Elvetangen. 
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