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                      Referat fra medlemsmøte torsdag den 12.april  2012 kl. 18.00. 
 

Vi var heldige med været denne aprilkvelden, tiltross for en kald nordvestlig vind. Men vi 
talte ihvertfall 24 møtte medlemmer. 
 
Leif ønsket alle hjertelig velkommen og leste et dikt som oppfordret oss alle til å bruke 
naturen for alt den var verdt. 
 
Så  overlot han ordet til Odd Toven som hadde lovet å gi oss et innblikk i hvordan 
hjelpearbeid på bomullsmarkene nede ved Victoriasjøen i Kenya foregikk. Han hadde etter 
oppfordring moderert sin trønderdialekt ganske ettertrykkelig og det var slett ikke vanskelig  
å følge ham der han ledet oss inn i sin hverdag der nede, med sine spesielle problemer, men 
også pussige og morsomme episoder som kunne oppstå når mennesker med så forskjellige 
bakgrunner skulle samarbeide. Men tiden der nede var ikke bare preget av arbeid. Odd 
fortalte også levende om fine øyeblikk i naturen, blant ville dyr og blant hyggelige venner. 
Og vi levde oss inn i hans historie slik at vi nesten kunne høre bongo-trommene i 
bakgrunnen. 
 
Odd hadde også plukket med seg et stort utvalg av souvenirer  som var håndlaget i Kenya. 
(Her var det slett ikke "made in China" produkter) 
Stor applaus og overrekkelse av orkidè-blomst. 
 
Leif orienterte litt om juni-turen og om andre arrangementer rundt om i distriktet. Vi klaret 
våre stemmebånd og sang de gode, gamle sangene fra sangboken. 
 
Smørbrødene smakte som vanlig veldig godt til den nytrukne kaffen og drøsen tok seg opp  
og ble så ivrig at åresalget nesten ble glemt. 
 
Men Lars vet at uten inntekter går det ikke lang 
tid før det er "kroken på døren", så han delte rundhåndet ut årer til alle som fristet med 
"hard valuta". Gevinstene i dag var margeritter, og så får man håpe på våren, slik at de kan 
bli plantet ute. 
  
Denne kvelden var visst de fleste i pratehumør og ingen hadde tanker om å gå hjem da 
referenten fant det passelig å gå hjem. Hva som skjedde på møtet deretter kan derfor av 
naturlige årsaker ikke refereres. 
 
Referent: Rolf Harald Holgersen   


