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Hele 46 festpyntet og feststemte personer ble ønsket velkommen av leder Kjell Karlsen i Odd 
Fellow sine lokaler. Her ble vi møtt med varm gløgg og pepperkaker. Dette setter i gang 
smaksløkene, så når vi setter oss til bords er forventningene store. Maten som ble servert 
var for alle helt fortreffelig, og da er det gjerne stilt rundt bordet etter første runde. Men så 
blir sjefen urolig, og har også i år noen godord å si  til sine "undersjåtter", etterfulgt med en 
oppmerksomhet, som i år var av edel klasse. Og siden vi "undersjåtter" også er heldige med 
en slik iherdig leder, ble det gitt en oppmerksomhet tilbake. Taffelmusikken under maten var 
det Einar som sørget for, behagelig bakgrunnsmusikk.  Men magene våre var klare for en ny 
runde med deilig mat. Vi letta bare litt på snippen og noen knapper, og vips så sklei det 
jammen ned litt til. Foreningens medlemmer skrøt av den flotte og velsmakende maten, noe 
Arnfinn fikk frem i sin takke for maten tale, krydret med et par vitser.  Nå var det tid for å lee 
litt på kroppen, og etter hvert trakk vi inn i salongen.  
Der sivet kaffelukten frem, og det smakte deilig med en kopp med nogot attåt etter maten. 
Så satt medlemmene og ventet på loddsalg, og det lot ikke vente på seg. Her ble det tatt 
lodd over en lav sko, og det ble solgt for 5.315,-, noe som viser at medlemmene var fornøyde 
og den klingende mynt satt løst. Som før fikk vi inn mange fine gevinster, og fruktkurven fra 
Rema 1000 ved brohodet var også på plass. Einar fortsatte med god gammel dansemusikk, 
og for noen av oss ble det en svingom. Det er nå en gang slik at alt hyggelig tar en slutt, også 
denne julefesten.  Fredrikstad MS forening ønsker alle sine medlemmer en riktig God jul og 
et Godt nytt år. 
 
Sidsel Holm Ingebrigtsen 
sekr. 
 


