Vintertreffet på Gran Canaria 2010

Som tidligere annonsert ville NB i år forsøke med en vintersamling på Gran
Canaria, nærmere bestemt på Den Norske Klubben i Arguineguin. Det ble
allerede før nyttår klart at lokalet her nede ble for lite til alle som hadde
lyst til å være med. Vi gikk ut med at vi hadde 45 plasser og fikk til slutt
inn 48. Skulle gjerne hatt plass til 40 til. Av skade blir man klok, som det
så fint heter, så til neste år vil vi forsøke å finne et sted med større
kapasitet.
I god tid før kl. 19 møttes vi foran trefflokalet og traff mange kjente og
nye ansikter. Det er jo slik vi ønsker at det skal være på ”treff”. Praten gikk
selvfølgelig livlig når medlemmene som er her fra oktober til over påske
møtes. Når de også i tillegg møter oss som bare er her noen uker, er det
selvfølgelig mye som skal snakkes om.
Omsider ble vi ledet inn i selve klubblokalet og vi fikk et glass musserende
vin til velkomst før vi fant plassene våre rundt bordene.
Vi ble ønsket velkommen av medlem nr 90, Else Marie Bråten, som er dypt
involvert i arbeidet med Den Norske Klubben. Hun fortalte oss om
klubbarbeidet og hvilke tilbud som finnes for nordmenn her nede.
Undertegnende fortalte deretter de fremmøtte litt fra NBs arbeide hjemme
så langt i vinter, og hva som kommer av forskjellige treff og turer utover
året.
Kokken Per Egil hadde ordnet en meny bestående av røkt svinekam med
sennepsaus og grønnsaker. Dette ble etterfulgt av en fantastisk god

eplekake med krem og kaffe.
Vi hadde en fortreffelig aften og jeg håper at dette vil være et hyggelig
minne for alle som var tilstede denne kvelden. Det var av 28 medlemmer
fra Region Øst, 4 fra Region Vest, 4 fra Region Sør, 2 fra Region Midt, 2 fra
Region Nordland og 8 fra Region Nord
Vi kommer tilbake med en større reportasje både på nett og i neste
nummer av Bobilen når vi kommer hjem.
Hilsen Viggo

