ETTERORD
Takk for sist og for noen koselige dager sammen med dere.
Jeg er lykkelig og glad for at mitt «ønske» gikk i oppfyllelse.
Det var så koselig å få møte dere alle og jeg opplevde at alle var
positive og hjelpsomme.
Vi hadde jo en nokså regnfull sommer og det fikk vi også merke
litt på treffet.
Men Gapahuset med oppsatt presenning utenfor bidro til at
ingen ble våte. Takk til Jens som ga oss husly og takk til de som
hjalp til med oppsetting av presenning, vedsanking og saging,
matlaging, kakebaking, servering, rydding m.m.
Men det er noen som trenger en spesiell takk. Det er Magnhild
Sivertsen som laget prologen og Frode Hansen som laget
sangen. Begge deler var etter alles mening fortreffelig og ga rom
for ettertanke og mimring.
Jeg har nå fått inn det skriftlige materiell fra dere alle og det er
skrevet og satt sammen med bilder.
Håper dere tar vel imot dette heftet og trykker det opp til de som
kan ha gleden av det.
De som kommer etter oss kan bare fortsette å skrive.
Vi skulle hatt ei skisse av Alvenes fra århundreskiftet (1900).
Hvem tar utfordringen? Vi hadde da bosetting på Steinmoen,
Ole Arntsen mellom Yttergårdselva og Storelva, «Berriodden»
og Ole Karlsen (omtrent der Arne A. Har hytta).
Når blir neste treff?
Jeg foreslår at vi møtes igjen i 2003 ca. medio juli.
Vi kan gjøre det enklere og vi kan ha bare en dag. Har dere et
annet forslag?
Fortsatt må det være vi «gammelstøyta» som drar det i gang.
Men det er viktig at vi får ungdommen med – for det er de som
skal overta etter oss.
Jeg ønsker at de skal lære hverandre å kjenne og føle at de har et
fellesskap der deres røtter har sin opprinnelse.
I midten av august kom det et trist budskap. Jan Hansen var død.
Det var så ufattelig og trist.
Ufattelig fordi vi nettopp hadde vært sammen på «Treff 2001»
og følt gleden med livet og nærheten i vennskapet. Trist fordi en
føler savnet av en god venn og kamerat som var hjelpsom, ærlig
og vennlig i all sin framferd. Vi skal bevare minnet om Jan og
alt det gode han sto for.

Økonomi
Det gikk sånn omtrent i balanse. Inntekter kr 4300,- (barna
betalte ikke). Utgifter før alt skrivearbeid, kopiering, laging av
bilder til heftet, utsendelse m.m. er kr 3900,- Noe billigere tror
jeg ikke det går an å få det til.
Så ønsker jeg dere fortsatt en god høst og avslutter med et
ordtak fra Seneca.
Belønning for en god gjerning er å ha utført den.
Ankenesstrand, oktober 2001
Med vennlig hilsen
Elin Bartholsen

