
Referat fra Julemøte med følge. Bygdestua 9.januar 2023.

Festkomiteen og styret hadde pyntet og gjort det koselig med siste rest av jula. Det var glatt og litt regn ute,
så vi var spent på hvor mange som ville komme, men helgigvis trosseet folk vær og føre og dukket opp. Vi 
ble 29 personer tilstede, så det var flott. 

May Synnøve ønsket alle velkommen og vi sang «Det lyser i stille grender», før Torunn åpnet døra for 
kveldens gjest; Kåre Holtung, eller Anton Slurebakken fra Gregershølet, som han framstod som denne 
kvelden. Med sykkel med redskaper på, vegvokterhatt og passende arbeidsklær fortalte han om sitt arbeid 
som Vegvokter i området rundt Gregershølet. På klingene dialekt, og med glimt i øyet og sjølironi fortalte 
han mange artige små stubber om liv og folk han hadde møtt på sin vei. Vi fikk høre om arbeidsfolk og 
ambassadørbesøk og om Vivestadcoctail og andre herligheter. Alle fikk seg mang en god latter. Han sang ei 
vise også, men da trengte han litt hjelp . Trond Guthus og Alf Harlem fikk på seg hatter og sangarket og 
trekkspiller fikk vi låne fra trekkspillklubben, som øvde i storsalen. Sammen sang de om vegvokterens liv og 
mer eller mindre arbeid. 

Han ville synge og fortelle litt mer også, men først ville han ha litt kaffe og skråskjærte brødskiver med godt 
pålegg; altså snitter. Det passet bra for alle det, så da ble det ei god pause, , med deilige snitter fra Gro 
Bettum og flott bløtkake fra Torunn B. Solberg. Loddsalg ble det også tid til. Vi fikk til og med Takk-for-
maten-tale av kveldens gjest. 

Etter pausen fortalte Kåre Holtung også litt fra skogsarbeidernes arbeid og sang en sang om dem. Da også 
fikk ha  hjelp på trekkspill. Etter noen småstubber til, sa Anton Slurebakken takk for seg og tok sykkelen sin 
og gikk. 

Litt lagssaker må til; Den 4.februar arrangerer VBK «Hurtiglading» på Sagatun i Vivestad. Det blir innslag fra 
Ellas sanking og fra Lørdal gård.  Den 18. januar blr det «kaffe og prat», digitalt, som NBK arrangerer. Ved å 
melde seg på, får en tilgang til en link til treffet. 

Trekning og gevinter hører med, de adventskalenderene vi hadde gjelder fortsatt og flere fikk en ny 
vinnersjanse, når de vant kalender. Mange heldige vinnere fikk også sine gevinster .

Tradisjonen tro sang vi «Deilig er jorden» til slutt, før May Synnøve takket for en fin kveld og ønsket alle vel 
hjem.

Åse Kristine Guthus, sekretær


