Om familietreffene på Amundsengen
Eirene var veldig gjestfri. Hun etablerte en tradisjon da Henrik fylte runde (og halvrunde) år ved å
invitere til lunsj på Amundsengen. Da dette foregikk den 22. juli, så var været vanligvis bra, og
bringebær og rips var modne og kunne bidra. Hun tilberedte ofte maten selv, da hun følte hun
hadde mer kontroll på maten enn om det var et kurvselskap. I senere år bestilte hun mat hos
Hadelands Glassverk eller Leif Vidar.
Så vidt Bobby kan huske ble Henriks 60-årsdag (i 1960) feiret på Amundsengen. Neste gang var
sannsynligvis 70-årsdagen? Etter hvert ble det hvert femte år, og så til slutt hvert år, men akkurat
når husker ikke Bobby.
Henriks 90-årsfeiring var i et selskapslokale på Hadelands Glassverk ettersom det var så mange flere
gjester enn det pleide å være, men det var nok mange som var innom på Amundsengen, både før og
efter selve selskapet. I det selskapet var det folk fra USA i tillegg til de skandinaviske. Husker Bobby
rett, så var fetter Rolf Westgard (tante Gudrun's sønn) der fra USA. Han tror også at Rolf's søster
Peggy og mannen hennes (Joe) var der. Er det noen andre som husker det? Ta i så fall kontakt og
informer!
Stephen kan huske en morsom begivenhet på Henriks 90-årsdag. Arnfinn, Stephens eldre halvbror,
hadde tatt med seg noen chilibønner fra Danmark, og noen hadde innfunnet seg i salaten. Da Henrik
bemerket at salaten var litt krydderet, prøvde Stephens sønn Jonathan en bønne – den var en vanlig
bønne, så han prøvde en annen. Det var en chilibønne! Dermed tok han vannmuggen og drakk rett
fra den.
Etter at Henrik døde i 1998 har det vært flere familiesamlinger på Amundsengen, dog ikke alltid den
22. juli. Bobby og Stephen har fortsatt tradisjonen etter at Eirene døde i 2006, men ikke hvert år og
med varierende antall til stede. Opplegget med kurvselskap har fungert veldig bra. Alle de som
deltar, setter meget stor pris på initiativet og gleder seg hver sommer til å treffe hverandre.
Etter hvert er det blitt såpass mange familieselskap at det er litt vanskelig å skille minnene fra
hverandre. Vi håper bildene kan hjelpe litt til med hukommelsen.

