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35.000 i omsetnad, sit att med 15.000
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Anita Enæs steikar lappar under Aktivitetsdagen. (Foto: Ola Matti Mathisen)

Omsetnaden under den svært vellukka Aktivitetsdagen var 35.000 men truleg sit Aktivitetshusets
Damevenner att med 15.000 når utgiftene er trukke frå, opplyser Anita Enæs til uskedalen.no.
Ho presiserer at dette aldri har vore eit arrangement for å få inn mykje pengar, den er mest for moro og
for å skapa litt liv i bygda.
- Skal vi tene penger arrangerer vi ein dans, seier Anita. Ho er fornøgd med 15.000 og minnar om at
arrangementet varer i berre fire timar og at det stort sett er sal av mat dei har inntekter på.
Anita har skreve ei takketale og her kjem den:
”Vi tør påstå at det sjelden, eller aldri, har vært så mange blide, fornøyde og stolte damer samlet i Uskedalen på
en gang som det var i Uskedalen denne helgen. Nå har vi fått summet oss litt etter årets suksess med
Aktivitetsdagen, og det er på tide å dele ut litt ros til alle de som stilte opp og hjalp oss med å få ”dagen” til å gå
rundt.
Så, en stor takk til:
Båtlaget, Helgheim, Skolen, Uskedalen Utvikling og Aktivitetshuset som villig låner ut plass, telt, bord og stoler
og ellers lar oss ta oss til rette som vi vil. Til alle de frivillige som stiller opp og hjelper oss med alt i fra oppsett av
telt, ordner med strøm og få på plass det elektriske, bake kaker og steke melkekaker, gjengen som ikke bare
måtte styre med grillingen, men som også måtte ut på mang en trimtur for å hente påfyll på butikken, alle som
hjelper oss med salget av alt fra mat til loddsalg og billetter på ting og tang. Store eller små, det er aldri nei å få!
Det er kjempekjekt å arrangere slike dager når dugnadsånden er så stor blant innbyggerne som den er i
Uskedalen. Vi vil også takke alle som stilte med stands, salgsboder og underholdning og håper dere hadde det
like trivelig som oss og vil komme igjen til neste år!
I år er det noen som fortjener en spesielt stor takk: Gjengen bak ”Hopp i Havet!”-suksessen. Når sant skal sies
har vi ikke løftet en finger her – kun kommandert!
Til Byggeriet som skaffet oss materiale til både nytt lykkehjul (som pappen til Anita brukte to dager på å male J)
og rampen til ”Hopp i Havet!” konkurransen – og som også sponser store deler av dette!
Til primus motor Oddmund Soldal som trofast har stilt opp og slitt seg igjennom mangt ett Damevenn-møte i hele
vår, som oftest som eneste hane i kurven. Han har lagt ned en kjempejobb i dette, og vi er strålende fornøyd
med resultatet!
Oddmund igjen vil gjerne sende en stor takk til teamet som har vært med ham og konstruert, bygget og satt på
plass rampen til ”Hopp i Havet”-konkurransen: Arvid Hjelmeland, Knut Johannes Ripel, Endre Myklebust og Tor
Edward Taranger. Disse må i sannhet sies å være noen ekte Damevenner!
Vi må heller ikke glemme å gi en stor takk og honnør til publikum fra alle kanter som stiller opp i et overraskende
stort antall år etter år. Vi håper dere alle hadde en hyggelig dag i Uskedalen.
Til slutt til de som lurer på om det blir ”Hopp i Havet” konkurranse til neste år: Sett i gang og bygg folkens, sett i
gang og bygg!”
Av Ola Matti Mathisen
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