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Månedsbrev juli 2016 

 

Torsdag 7. juli 
 

Klubbens nyvalgte President ønsket velkommen til årets tradisjonelle jordbærmøte med 

avsatt rikelig tid til «raddel».  

Våre to medlemmer Bjørn E. Eriksen og Kai Skjelbred ble behørig hyllet for sine gebursdager 

ved å ha kommet til hhv. 70 og 59 år. 

Presidenten minnet om vårt Guvernørbesøk den 11. august og at fristen for påmelding 

nærmet seg. Direkte påmelding kan nå skje  direkte til Roar Anthonsen. 

 

Tian holdt deretter ett flott 3- minutt med direkte sammenheng med kveldens røde 

fristende jordbær. 

Tian er en allsidig og erfaren landbruks kar og mimret nå tilbake helt til 1972 da han plukket 

sine første jordbær for salg. Han tok med seg sine bær til Tønsberg torg og salget gikk 

utmerket! For denne inntekten kjøpte han et fint Timex armbåndsur. 

Tian opplyste ellers at vi nå ble servert jordbær av sorten Polka. Disse har en mild søtlig 

smak, og er egnet til så vel sylting til å spises direkte fra plukking. 

Den mest solgte sorten i dag er imidlertid Sonata. Dette er nok mye takket være sin gode 

holdbarhet. Dette var nok nyheter for ganske mange av oss. 



Deretter var de store flotte røde jordbær servert i rikelige mengder, og med tilbehør av fløte 

og sukker. 

Presidenten ønsket smakelig måltid og hadde innledningsvis invitert til raddel. 

Og det ble det!   

Med god stemning rundt bordene steg dette høyere etter at Knut Anthonsen fortalte en 

historie om vårt tidligere medlem og bygdas Sogneprest Salomonsen som var innom Statoil 

for å fylle drivstoff. 

Hans kone var også med. De skulle på et møte helt nede i Kristiansand. 

Han oppdaget at han måtte hjemom å hente sin møteprotokoll. Under tidsknapphet og litt 

stress, kan det i korthet avsluttes med å nevne at han glemte kona på bensinstasjonen men 

fikk med seg protokollen! 

Knut hadde enda en humoristisk historie å fortelle om karen som skulle på makrellfiske i 

Gleabukta. Dette var en av hans fritidssysler, og planla alltid ting på rett måte. Så nå var olja 

blandet korrekt i bensintanken til båten, og han dro hjemom for å ta med en av de 

porsjonsvis nedfrosne pakker med agnsild. Vel fremme og klar til å feste agn på fiskekroken, 

viste det seg at han hadde fått med seg en pakke med frosne tyttebær! 

 

Med inntak av svært smakfulle jordbær, ny viten om dagens aktuelle jordbærsorter, 

morsomme historier og høy lydt raddel gikk timen fort. 

Presidenten avrundet det hele med å lese opp programmet for august da dette ikke var 

ferdig trykket. Han ville dessuten sende dette ut på mail til alle medlemmene. 

Han ønsket alle en riktig god sommer og vel møtt den i våre lokaler igjen den  

6. august til vanlig tid. 

 

Referent 

Steinar Holme 

 

Torsdag 14. juli 
Møtefri 

 

Torsdag 21. juli 
Møtefri 

 

Torsdag 28. juli 
Møtefri 

 

 


