
 

 

 

Vårens vakreste eventyr?        

Ettersom ingen av våre medlemmer skulle delta i Holmenkollstafetten dagen etter, deltok vi med 56 
medlemmer på avdelingens sommerfest 10 mai. Med lett vårregn i grått hår, ble vi tatt imot med en 
aperitiff og småprat før dørene til befalsmessa på Sessvoll ble åpnet.                                                                              
Der ventet kveldens meny: rømmegrøt, spekemat, flatbrød og tilbehør. Bordene var pyntet, sanger 
skrevet og glass til forskjellig bruk var satt fram. Leder Harald ønsket velkommen, før John Vaagland 
utbrakte kongens skål. Harald Jan var toastmaster, og med humor og lette historier ledet han oss 
gjennom av et svært lystig gilde.                                                                                                                   
Landsmøtet i FSF noen dager tidligere, ble behørig kommentert av både toastmaster og leder Harald. 

Vår avdeling deltok med 3 representanter, og konklusjonen var at det ble et 
saklig og konstruktivt landsmøte. Blant annet ble forslag til nye vedtekter, 
som vår leder var medansvarlig for, vedtatt uten endringer.                                                                                                                                                                   

Under landsmøtet og til sin store overraskelse, ble Arne Bigseth tildelt FSF fortjenestemedalje i sølv. 
Vel fortjent synes vi, og Arne fikk velfortjent applaus av forsamlingen. En fjær i hatten var det også at 
Mali Vaagland ble valgt inn i sentralstyret, som en av tre kvinnelige representanter.                                      
Vi gratulerer, dette går riktig vei!                                                                                                                                                
Vi hygget oss gjennom måltidet med god mat uten å tenke på kalorier, og drikke i rødt, blankt og 
brunt gjorde sitt til at praten gikk lett og sangene satt. Tilslutt fikk kjøkkenpersonalet både en sang og 
takk for jobben present (for vårens vakreste eventyr?)                                                                                             
Vi kunne strekke litt på beina, før vi etter hvert sank ned i sofaen med en kopp kaffe og litt snacks. 
Musikk som passer vår aldersgruppe spilte opp, baren åpnet og vi sosialiserte oss så godt vi kunne. 
Det var jo kjentfolk på alle kanter, og pratesyke var de også! Dansegulvet var godt besøkt, skal vi kalle 
det gammeldans eller folkedans?                                                                                                                                

Etter en svært hyggelig kveld kunne vi ved midnatt 
runde av og begi oss ut i vårnatta, og priste oss lykkelig 
at vi ikke skulle delta i Holmenkollstafetten. Men arr. 
komiteen var ikke helt ferdig, på formiddagen ryddet 
de opp etter oss og etterlot lokalene med godlukt i 
krokene.                                           

Takk til alle som på forskjellig vis deltar og gjør det 
hyggelig! 

Trond 
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