Borre Historielag.
Bruserøddagen 2017.
Været til tross, samlet Borre Historielags åpne arrangement torsdag 17. august oppunder hundre
forventningsfulle gjester, og åpenbart er dette årlige arrangementet i ferd med å bli en populær tradisjon på
lagets eiendom, Bruserød.
Leder Cathrine Holt ønsket velkommen til de fremmøtte som hadde benket seg ute på tunet, og
«Sviskeprinsene» ga til beste godbiter fra
sitt rikholdige repertoar. Bandet som består
av fem muntre herrer i sin beste alder,
trakterer en rekke instrumenter og vil være
kjent for de fleste fra utallige opptredener
rundt om i fylket, kanskje særlig for
skillingsvisene, og for oss med Margrethe
Munthe- viser for noen år siden. Denne
gangen gikk det i ulike sjangre, fra
løssluppen country til mer sarte toner i
blues og eggende jazz over til klangfull irsk
folkesang, fremført med bravur .Et populært
innslag som utløste varm applaus.
Wigdis Solberg, selv nær venn av «Lille
Grethe», fortalte med innlevelse om Grethe
Kausland fra oppvekstårene i det nilsenske
hjem i Keisemark, hvordan hun slo igjennom
som hele Norges barneartist med «Teddyen min» til hun erobret større scener med sitt store talent som
jazzkunstner, skuespiller og fabelaktig imitator. Wigdis illustrerte med eksempler Grethes raushet og
menneskelige varme, og fikk alle med på refrenget i «Teddyen min» og «Einar, du er min aller beste venn.»
Hans-Christian Oset, tidligere Gjengangeren- redaktør, initiativtager til historielaget og æresmedlem,
overrakte deretter laget sin private lokalhistoriske boksamling på hele 102 bøker og skrifter med det håp at
samlingen skal bli grunnstammen i en lokallitterær base som kan være til nytte og glede for alle
historieinteresserte medlemmer. Her er det også mye å hente for den skrivelystne med tanke på artikler i
lokalavisen og Borreminne. Samlingen er betryggende plassert i Wicklundstuen i 2.et., et rom Oset ser for seg
kan tjene som studierom for den som vil fordype seg i bøkene.
Cathrine takket historielagets nestor for den
verdifulle gaven med en forsikring om at den skal
bli tatt vel vare på og at laget vil søke å
virkeliggjøre giverens intensjoner med den
verdifulle samlingen.
Velsmakende rømmegrøt, etterfulgt av vafler og
kaffe, kunne så inntas i stuene på gården, alt
mens loddsalget pågikk. Mette og fornøyde
gjester ble ønsket vel hjem av Cathrine som med
det avrundet nok en hyggelig Bruserøddag.
En stor takk til kjøkkenkomiteen og
arrangementskomiteen ved Eli Kari Høihilder for
vel gjennomført møte.
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