
LIVLIG JULEBORD PÅ SESSVOLL.            

 

Fredag 15. nov. gikk årets julebord med nesten 80 
pent dressede seniorer av stabelen.                                                   
Vi gledet oss til de tradisjonelle rettene: ribbe og pølse 
med tilbehør, pinnekjøtt og stappe. Alt lagd av kokken 
på stedet, og da ble svoren akkurat passe sprø og 
pinnekjøttet smakte fortreffelig.  Og med glass med 
forskjellig innhold ble det en meget livlig middag. 
Grunnlaget ble kanskje lagt med aperitiffen og god tid 

til småprat før vi benket oss ved pyntede bord.                                                                                     
Arr. hadde gjort jobben med sanger og blomster, og etter at Leder hadde ønsket 
velkommen, og kveldens toastmaster John hadde utbragt kongens skål, kunne vi ta til oss av 
godsakene.                                           

Etter en ekstra runde med påfyll av hovedretten, kunne vi lene oss bakover og fikk av leder 
Harald høre om avdelingens gjøren og laden i fortid og framtid. Vi utgjør en sterk og aktiv 
avdeling blant FSF mange avdelinger, sjøl om vi vet at dette kommer ikke av seg sjøl. Harald 
roste også et velfungerende styret for det arbeide som blir lagt ned.                                                                                                           
Allsang og noen gode historier ble toppet av nestleder Harald Jans avsløring om at leder 
Harald og hans vakre følge Marit skal gifte seg 23.nov. !!!  Stående applaus, skål og 
bryllupskysset måtte til før vi var fornøyd.          

                                    

 Vi hadde enda litt plass igjen i buksa, og forsynte oss av riskrem og saus før vi avsluttet med 
å takke kjøkkenet med en allsang og en velfortjent oppmerksomhet.  

I kjelleren var musikken i sving, og kaffe og kaker ble servert til de som fremdeles hadde noe 
å gå på. Og med baren og dansegulvet innenfor rekkevidde, fikk de aller fleste seg en 
svingom til vår type musikk. En viktig del av julebordet er å få veksle noen ord med gamle og 
nye venner. Så langt jeg kan forstå, ble det fortalt mange «husker du» liknende historier, 
som vi alle har fra mange gode år bak oss. Det er ganske fornøyelig å 
høre susen fra prat og latter og livlig atmosfære. Det vitner om aktive 
seniorer.         

Men alt har sin ende, og etter hvert nærmet vi oss avslutning, vi 
klemte og hilste og takket for en fin kveld!    

PS: Arrangementskomiteen var ikke ferdig enda, siste opprydding ble tatt dagen derpå – 
men vel blåst og takk for oss ! 

Trond 
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