Referat fra Sommerfesten i Gråndalsvegen lørdag 6. juli 2019
Årets sommerfest, den 6. i rekken, skulle etter prognosene tidligere i uka bli en solskinnsdag med
brukbar temperatur og lite vind. Men da dagen opprant var det regn i sikte så komité og vertskap
valgte å planlegge for musikk under tak på terrassen og bespisning innendørs. På Rupehaugen er
ikke regn noe å bekymre seg over. Der er hjertene store og mulighetene mange.
Om det var været eller tidspunktet som gjorde at ikke mer enn 23 fant vegen til sommerfesten dette
året er usikkert, men de som var der storkoste seg. «Hundadn» spilte gjestene velkomne til gards fra
kl. 1545, og de holdt på mer enn en time. Gunnar var som vanlig vokalist. Dertil 2 trekkspill, gitar,
bassgitar og trommer. Et fantastisk orkester. Det så ut som de virkelig nøt å underholde. Vokalisten
brydde seg ikke engang om han ble våt der han gikk fram og tilbake på «podiet» mens han sang. Da
det ble litt for vått utendørs for gjestene, trakk de etterhvert inn. Musikerne var de siste som ga seg.
Da var kl. 17 og det tillyste ekstraordinære årsmøte ble raskt gjennomført i henhold til planen. Et
enstemmig møte ga styret full tilslutning til de framlagt tilleggene til vedtektene. Takk for tilliten.
Praten gikk lystig mens gjester, musikere og vertskap nøt maten og regntunge skyer hang over hytta.
Etter hvert bedret imidlertid været seg igjen, og man trakk ut til velkomment solskinn. Musikerne var
ikke seine om å ta fram instrumentene på nytt. Kari tok straks fatt på vaffelsteikingen. Kaffe var
allerede forberedt og rede på kannene. Det samme var te-vann. Det ble ekstra vafler til alle
ettersom noen dessverre hadde måtte melde forfall til festen. Litt dans ble det også på Erik/Gerd og
Reidar/Rut, men gulvet var begrenset og litt glatt etter regnet. Vi håper på bedre forhold ved neste
anledning og flere dansende.
Takk til alle frammøtte gjester, musikerne i «Hundadn» - for anledningen Gunnar, Reidar, Åge,
Torgeir, Tom og Per - og ikke å forglemme vertskapet på Rupehaugen. Takk for gjestfriheten!
Hilsen styret i Gråndalsvegen Vel v/arrangementskomiteen
Kari Bull Killengreen og Erik Hestnes

Musikere og vokalist i aktivitet.
Vi takker for strålende innsats.

