
Ja, her kommer et møtereferat som ikke er forfattet av May, hun har visst
falt og slått seg? Håper det går bra!

Kjell Magnar Øksendal møtte og holdt et svært egasjerende og vittig
beretning om fløtinga i Vefsna ut til Nesbruket. Det var enorme mengder
tømmer som ble ført nedover vassdragene.
50 000 kubikk i flere år, men i august 1968 var det slutt.
Det var felling av tre med øks i Hattfjelldal, Grane og Vefsn.
Et blodslit og så var det i tillegg dårlig betalt. Bygging av demninger,
fremkjøring av tømmeret med hester. En kjørte så aktivt at han hadde to
hester, hvorav en av hestene fikk en hviledag.
Det var en Velfjording som sa at han - etter en vintersesong - kun hadde
en topplue igjen for strevet!
Øksendal hadde med seg en rekke flotte fotografier fra bl. a. Forsjordio,
der det var et gigantisk spillredskap hvor 4 - 5 mann presset på for å
sveive rundt ved hjelp av lange stokker for å få tømmeret ut av io. Det
var svære krefter som måtte til for å greie dette.

Han viste oss også hvor nøysom man var på denne tiden, da et par votter
først var skjøtt på fra håndleddet, videre nystrikket nedover, en tredje
part på innsiden, det var her slitasjen var størst. Det var mye arbeide
med wire og kjetting og tau for å binde stokkene sammen.
Øksendal husket også navnene på endel av de som var avbildet på fotoene.
Så hadde han også hatt sommerjobb med tømmerfløting.
Østerud ga Øksendal en kopp med HLFs logo som takk for kåseriet!

Møtet ble avsluttet med kaffe og kaker, her fikk vi servert en aldeles
nydelig sjokoladekake som alle de 19 fremmøtte  fikk smake. Det ble ikke
opplyst hvem som hadde bakt kaken og som vanlig ble ikke kaffekomiteen
rost for sin ypperlige servering.
Det kan vi gjøre noe med i 2022.

Østerud ville ha en avstemming om vi skulle ha julebord på Hias den 7.
desember 2021?
Resultatet ble et enstemmig NEI!  Dagfinn Abelsen kom da med et forslag om at vi utsetter
julemøtet til i januar 2022? Det høstet stor applaus.

Østerud sto også for trekkingen av gevinstene og Gunnar hadde med en stor
sekk som han delte ut av.

Trygve takket for et meget godt åresalg og det ble premier til nesten alle
de fremmøtte.
Gunnar takket for frammøtet og ønsket God Jul! og vel møtt på nyåret.

Så har vi fått et nytt moteord M + MIKRO + N. Det er nok et ord som kommer
til å bli mye brukt i 2022.

Hilsen Trygve


