
Langesund   

   Rotaryklubb  

  
Møtereferat 20.12.2017  
 
Vi var 19 medlemmer på dette møtet som ble holdt på Grasmyr Videregående skole  
 
Programmet for dette siste møtet før jul var: 

 Diktlesning av presidenten 
 Servering av Gløgg 
 Alternativ Julekveldsvise distribuert av Erik.  
 Opplesning av Sissel Berit 
 Spontan opplesning av Tor: Pensjonistvask 
 Gang rundt juletreet 
 Vinlotteri 

 
 
Tekstene til Alternativ Julekveldsvise og Pensjonistvask kan studeres nedenfor: 

Alternativ Julekveldsvise 

Vi ha’kke vaska gølvet, vi ha’kke børi ved 
Nei vi har egen vaskehjelp og peis på DVD 
nå har vi slått på ruteren og sætt opp trådløs nett 
vi sitt i kvert vårt hjørne nå med nesa i et brett. 

Dra Mac-en bortåt glaset, så sett vi øss og ser, 
og prøver google leia der julestjerna er. 
Ta bilde ta den stjerna, legg julefilter på 
så deler du’n på Snapchat sånn at bror din kæinn få sjå. 

Og mor treng itte stresse, for hu er rutinert 
for midda’n kjæm på døra i en boks fra Godt Levert. 
Og når den står på bordet, ta Iphone-kameraet fram 
for pinnekjøtt det smaker alltid best på Instagram. 

På Spotify der synger Justin Bieber jula inn 
og plastikkjuletreet har vi handla brukt på Finn. 
Og stjerna står og skinner, hu er et vakkert syn 
men søstra mi fikk Tinder-match, så hu må ut på byn. 

Ja, det var fyrste gongen som julestjerna brann 
men ingen fikk det med seg for vi satt og såg på Skam. 



Som sendes fra en satellitt som er så klar og stor 
Du ser a over taket der a Jordmor-Matja bor! 

 

Pensjonistvask 

Som pensjonist har jeg det kjekt 
For jeg har så mange slags prosjekt 
Så dagene de går veldig fort 
Av og til jeg synes di blir for kort 
Prosjekta er ofte av en slik art 
At jeg både lukte og blir litt svart 
Så det jeg gjør når dagen er slutt 
Jeg besøker dusjen et par minutt 
 
Jeg vet at det finst di som sei 
At jeg burde satse litt på personlig pleie 
Og løsninga den kom som bestilt 
På bensinstasjonen sto det et skilt: 
Pensjonistvask på torsdag 
Med femti prosent prisavslag! 
Jeg reiste på sykkel og hadde med 
Ett sett med nyvaska underkle. 
 
Dama bak disken kom med en anbefaling 
Understellspyling uten ekstra betaling 
For der fins det mange sprekker og høl 
Som du kanskje ikke kjem til når du vaske sjøl 
Husk å legge ned antenna, for det er lite kjekt 
Viss den av ei børste blir knekt 
Jeg sa: det er ingen fare, som du forstår 
Den har ikke vært oppe på mange år. 
 
Jeg betalte kontant og fikk lappen min 
Og dama fortalte hvor jeg skulle gå inn 
De andre pensjonistene var nok litt seine 
For der var ingen andre, jeg var helt allene 
Jeg kledde av meg og så trykte jeg på start 
Og da skjedde det ting i rasende fart 



Det er vanskelig å fortelle om det som hendte 
Jeg såg ikke alt, men det meste jeg kjente. 
 
Jeg ble spyla og skrubba på hender og fota 
Og frykta at håret ble revve opp med rota 
Jeg var som en astronaut i et vektløst rom 
Som sloss mot børster og såpeskom 
Understellspylinga: ja, da mista jeg nesten pusten 
Til slutt ble jeg sprøyta med «Tectyl» mot rusten 
Og vondt var det da jeg skulle gå. 
 
Jeg sykla ikke heimatt, nei jeg gikk 
For huda på baken var nesten vekk 
Og viss du spør hva jeg gjør no 
Jeg ligg på groing og tar det med ro 
Neste gang vi møtes, er jeg rein skal du sjå 
Hvor lenge det varer, det lurer jeg på 
Men om jeg igjen blir skitten og grå 
Pensjonistvask skal jeg aldri mer prøve meg på!!! 
 
 
 
 
Referent: Helge 


