Rett før vi måtte stenge ned igjen for korona, fikk vi heldigvis holdt
årets julebord. 2020 ble det ikke noe julebord, så det var veldig kjekt
å få møtes til en festlig anledning igjen og det ble helt uten smitte!

Det var 40 påmeldte som møtte opp i finstasen i Åsane sitt klubbhus
på Rolland. Flotte og stilige damer vi har, og … staute menn. Bordene
var flott pyntet av arrangementskomitèen på forhånd.

Samtlige ble tilbudt en velkomstdrikk når de kom, og praten gikk livlig
fra starten av. Etter at formannen hadde ønsket velkommen, ble den

første sangen, i det flotte sangheftet som Mary har laget, sunget.
Sangheftet viste seg forøvrig senere å være loddnr i en innlagt
loddtrekning – Elegant !

Vi fikk servert nydelig pinnekjøtt med tilbehør, fruktcoctail, kaffe og
kake fra Rolfs Matbu i Eidsvåg. Det skal sies; maken til godt
pinnekjøtt som vi fikk servert, kan knapt finnes! All ære til Jostein
som fant Rolfs Matbu som leverandør. Under middagen ble det
servert vin, øl og akevitt som vanlig, og det ble skålet livlig rundt
bordene.
De som stod for serveringen var 3 voksne ungdommer fra Åsane
Musikklag og de klarte dette med glans.

Musikeren for kvelden var Morten Svensson fra Osterøy. Sanger ble
sunget og vitser og historier fremført. Et svært så trivelig bordsete.
Desserten var etter tradisjonen; fruktcoctail med krem. Vår muntre
Herleif holdt en fin takketale for maten og Einar hedret det flotte
personalet.
Så var det tid for premieutdeling. Som vanlig hadde Roald ordnet et
flott oppsett med premier, og utførte utdelingen med autoritet, men
samtidig med humør som fremkalte latter og gode kommentarer. .

Etter premieutdelingen ble bordene kjapt ryddet, og det var tid for
kake og kaffe, stor og flott hvit dame som seg hør og bør! Baren ble
åpnet og mye god drikke kom frem. Så var det musikk og dans, og det
var fin stemning både på dansegulvet og ved bordene. Alt i alt et
meget vellykket julebord, som først ble avsluttet etter midnatt. Takk
til samtlige som gjorde kvelden til en minnerik aften.

En herlig kveld

