Borre Historielag.
Torsdag 11. desember fyltes stuene på historielagets eiendom, Bruserød, med gjester i god
førjulsstemning. Juletreet var på plass og bordene dekket på innbydende vis i to stuer. Leder,
Eli Kari Høihilder, ønsket velkommen til lagets årvisse arrangement.. Kjøkkenkomiteen sto
for servering av risgrøt og tilbehør, og «husorkesteret» ledsaget de kjente og kjære
julesangene. Høydepunktet under bespisningen var utvilsomt fremføring av flere
Prøysentekster, uforlignelig tolket av Randi Braathen, fraflyttet hedmarking og i tredve år
bosatt i Borre,- men med bibehold av uforfalsket hedemarksdialekt.
Etter at grøten var vel fortært, fikk vi smake utsøkte prøver på årets bakst. Praten gikk som
vanlig livlig ved bordene, der ble sunget flere julesanger til akkompagnement av Magnor
Kristensen på trekkspill og Bjørn Jakobsen på fele. Sekretæren deklamerte «Jul» av Arnulf
Øverland, et dikt som kanskje ikke er så godt kjent, men som med sin nostalgiske tone og
humoristiske snert viser en annen side ved dikteren enn den stridslystne og undertiden
provoserende Øverland.
Eli Kari sa seg fornøyd med Borreminne som er lagets storsatsing i jubileumsåret. Så langt
har salget gått bra, likeledes loddsalget som har innbrakt en kjærkommen slump penger. I
den forbindelse takket hun spesielt Gerd Mandal og overrakte blomster for hennes arbeid
med hovedgevinsten, en dukke som Gerd hadde designet drakten til. En takk ble også våre
trofaste musikere til del, til Harald Ouff som en alltid hjelpsom og blid «vaktmester» , til
hagestell ved Asgjerd og Audun og til sekretæren for «poetiske» innspill og for den mer
prosaiske virksomhet i laget. Sist, men ikke minst, en hjertelig takk til Turid, Inger Johanne og
Astrid for at de alltid stiller opp med godbiter fra kjøkkenet.
Styret takker medlemmene for støtte og interesse gjennom et begivenhetsrikt år som har
stått i Eidsvollsjubileets tegn og ønsker en fredfylt jul og vel møtt i 2015. Det første møtet
blir årsmøtet, tirsdag 5. februar, på Lokalhistorisk Senter.
Ref. ak

