
Fredrikstad MS-forening 

Medlemsmøte 20 mai 2015 i Filadelfia kirken kl 1900. 

Riktig mange hadde funnet veien til det siste ordinære medlemsmøte før sommeren. Leder Kjell 

Karlsen kunne ønske 58 stk. velkommen. Spesielt stas var det å ha medlemsbesøk helt ifra Tyskland. 

Fra MS-foreningen i Sarpsborg hadde også mange funnet veien. 

Kveldens hovedgjest var GT-Sara som kom for å synge og underholde. Det var et fyrverkeri av ei 

dama. På tross av sin høye alder (Over 90 år og etter eget utsagn ”med alt inntakt”) leverte hun 

sanne og usanne historier som perler på en snor. En sjarmerende hedemarksdialekt krydret det hele 

og hun hadde publikum med fra første stund. Sangstemmen var det heller ikke noe å si noe på. Hun 

sang kjente og kjære sanger som Blåveispiken og ellers Prøysen-viser som seg hør og bør for en 

hedemarking. Etter en god stund annonserte hun at hun var kaffetørst og det passet jo fint inn i det 

planlagte programmet. GT-Sara lovte oss mer etter pausen. 

Kjøkkenkomiteen hadde ordnet med nykokt kaffe god mat og kaker. Tradisjon tro, ble det solgt bra 

med lodd. 

Etter kaffepausen forsatte GT- Sara, som hun hadde lovet , med mer skjemt og alvor. Når historiene 

ble litt for drøye dro hun seg inn igjen med ”pene sanger”, som hun selv sa. Vi fikk høre sanger som      

” Kom og syng en enkel sang” og sitt glansnummer” Vil ni se en Stjerna” skrevet spesielt til henne av 

revykongen Dag Frøland ”Hun kunne dessuten stolt fortelle at det var han som var opphavet til 

artistnavnet hennes. GT stod for  initialene i navnet og Sara fordi sangstemmen hennes minnet om 

den store sangerinnen Sara Leander. 

Til avlutning minnet hun oss alle om hvor godt vi har det i dette landet. Hun oppfordret oss til å holde 

hverandre i hendene og sammen synge ” I natt jag drømde” Det ble en fin avslutning. 

Opplysninger ved leder og arrangements-komite: 

Sommerfest 20 juni 2015 kl 1400. Også i år har vi vært heldige og blitt invitert til Lise og Gunnar Åmlis 

vakre eiendom i Botnekilen på Hvaler. ( Løkkaveien 10) Påmelding til arr. komiteen så snart som 

mulig eller senest 14 dager før. Tlf Maja: 41296695 eller Freddy: 95201988 Det blir servert grillmat, 

drikke, kaffe og kaker. Ta gjerne med stol og evnt. en gevinst til utlodning. Betaling ved frammøte. 

Høsttur til Gøteborg 4-6 sept.2015. Sissel  i arr. komiteen hadde opplysninger om denne. Vi skal bo 

på et hotel sentralt i byen, med lett adkomst til det meste av shopping og severdigheter. Turen 

planlegges i samarbeid med ”Tore Buss”som vi har reist med tidligere og turoperatør Greta Thuen. 

Det legges opp til ulike utflukter og er ment å skulle være noe for enhver smak. Det er bindende 

påmelding og påmeldingsfristen er satt til 20 juni (dvs på sommerfesten) Det er viktig at denne 

fristen overholdes. Tlf Maja: 41296695 eller Freddy: 95201988 

Leder takket alle for frammøte og spesielt takk til kveldens hovedgjest med sjåfør som hadde lang vei 

hjem til Hedemarken denne fine vår kvelden. 

Grethe Marita Kopperud 

Sekr.  


