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Vi har lagt bak oss ei stille og roleg jule- og nyårshelg. Det nye året byr på 
moglegheiter, utfordringar og gleder. Om ikkje lenge greier vi utan strev 
å skrive 2004, eit teikn på tilpassningsdyktigheit. Godt nytt år!



Onsdag 7.  januar 2004 – S ide 10

ALFRED NILSEN

Så kom skåla, koppen, twisten 
og kaffi en på bordet og då kunne 
vi vende forventningane og 
blikket mot scena. Årets «revy» 
var kalla Tøffe kara, og så tøffe 
var dei at dei starta programmet 
med å bygge ein «catwalk» ut 
i rommet medan dei song: Om 
berre vi får spikre og slå, så skal 
vi få til denne brygga. Då den 
jobben var gjort, smaug «Brua-
set» seg inn i øyregan-
gane om eit folk… osv. 
Scena var sett, vi var på 
småbåthamna og dit kom 
dei etter tur alle som ville 
seie si meining. Og dei 
var det sjølvsagt mange 
av. Livet nede ved sjøen 
kunne avsløre mange 
ting om mange, slik er 
som regel NIL-festane, tabbar 
og hendingar blir tatt fram i 
lyset og morosamt er det om 
ein kjenner historia. Noko blir 
berre mumling, men alt kan ein 
ikkje få med seg. Her var tyske 
fi skarar, linedance, sexhjelp til 
midlertidig funksjonshemma, 
småprat og ein genial bar. Bugen 
Bar var ein bar under vatn der 
kaillan kunne gøyme seg vekk 
for kjerringspetakkelet. Og 
kjerringspetakkel fekk vi så det 
sang av trioen Unni, Ann Kristin 
og Synnøve. Sistnemnde med 
spetakkel på høgt nivå. 
Eit takknemleg publikum mora 
seg i ei koseleg stemning på 
Grendahuset i Norddal. Ei 
vise mot slutten (nede på bry-
ggekanten) fortalde alt ein kunne 
få på kroken ved småbåthamna. 
Der var ein hammar og ei sag, 
eit par briller og ein bart, ein vin-
kelslipar, ein hund og ein hane. 
Hamn Norddal var eit faktum. 
Dei kunne vore tøffare og 
brukt det utvida scenearealet 
meir, men det var nært nok, 
det vi fekk. 
Musikken kom frå Valldal og 
det var det ikkje ukjende bandet 
Zephyr som spelte lenge og vel. 
Takk til komiteen for den kjem-
pejobben det er å skulle servere 
100 personar, underhalde dei og 
vaske opp etter dei.

Bak ein kvar tøff kar…
100 stykke hadde sett seg 
til rette i eit fi nt pynta 
Grendahus. Nytt av året var 
at du kunne nyte alkohol 
inne. Petrines stod for 
ein smakfull bacalao og 
skjenkinga.

Om berre vi får spikre og slå.

Nye oppgåver for helsevesenet. Alt kjem for ein dag.

Kjærringspetakkel. 

Bugen Bar. 100 personar fann vegen til NIL-fest.  Såpass må ein tåle.




