Rotary-dugnad på Hovedgaarden 21. mai 2015.
Desse møtte: Øystein, Sigmunn, Per Harald, Harald, Henry, Helge, Bjørn Eirik, Miklos, Nils,
Hermann, Per Sanni og Liv Sonja. Og generalen sjøl, Bardur.
Dagens jobb gjekk utpå å rake over og så plenfrø
i diverse «gravesår» rundt om på eigedomen;
både i hagen og i parken. Eigentleg for lite arbeid
til 13 stk. inkludert formannen, så Miklos og eg
vart kommandert til kaffikoking. Sidan det regna,
så var me ikkje tunge å be – sjølv om me murra
litt på kroppsdiskriminering …
Som de ser av bilda Bjørn E tok, så var det iherdig
jobbing – og traktorkjøring. Då kaffien og
pappkrusa var plassert, og gjengen fortsatt raka og sådde, så stakk underteikna av….
Såvarene inspiseres av kyndig fagmann (til venstre)

Så ikkje spør meg korleis dette enda, men
eg har ikkje motteke truslar om represalier
enno, så eg får sikkert skrive nokre referat
til …
Liv Sonja

Arbeid er fascinerende. Man kan se på det i timevis.

Det Liv Sonja skriver ovenfor, kan i hovedsak
bekreftes. Hun glemmer dog å fortelle at også hun
var høyst aktiv med riva. Bekreftes kan det også at
både kaffen og porselenet sto klare da dugnadsgjengen vendte tilbake til Bardurs hagetelt,
utmattede etter iherdig og helhjertet innsats, alt
mens de støttet hverandre etter anstrengelsene.
Videre kan det bekreftes at kaffen var både
restituerende, varm og velsmakende. Liv Sonja og
Miklos’ innsats var ved dette kanskje kveldens
viktigste. Livredning må som kjent gå foran alt.
Men det er veldig hyggelig å komme sammen til et
felles prosjekt på denne måten. Det er vennskapsTrommelfører i særklasse: Henry.
byggende, både innad i klubben og utenfor. Slik
sett er det grunn til å takke programkomiteen for dette opplegget, og til å takke den nyslåtte
pensjonisten Bardur for tilretteleggingen. Vi kunne gjerne hatt flere slike praktiske prosjekter,

etter denne skribents mening. Og Ulefos Hovedgaard er en nasjonal perle, som vi lokale må
hegne om. Det kjennes godt å kunne yte litt for Hovedgaarden en stakket kveldsstund.
Per H.

Arbeidet gikk med liv og lyst!

Man skal alltid tenke seg om i løpet av arbeidet,
og gjennomføre nødvendige faglige drøftinger.

Intens konsentrasjon kreves for å få sveiva til å gå
rundt uten berøring.

Å, den som bare kunne hatt en plentraktor …

Ny olympisk øvelse: Simultanriveføring. Vi ser at presidenten må jobbe litt med
skaftvinkelen, men dette laget kommer i løpet av kort tid til å bli uslåelig.
Såmannen bidro på sitt beskjedne lille vis ved å sveive i takt.

