
 

Lofoten Telepensjonistforening 

 

Utskrift fra medlemsmøte på Ramberg Gjestegård onsdag 3. juni 2015.  

Vi møttes på Glasshytta på Vikten og vi var 30 medlemmer som deltok. 

Formålet med turen var å se oss om og å få en prat med gamle kollegaer. Vi var 
heldige med været, med fint vær blir jo alt så mye triveligere. På Vikten var det 
sitteplasser både inne og ute, så det var greit å finne en plass for å slå av en 
prat og eventuelt ta en kopp kaffe. 

 

 
I Glasshytta kunne vi se en glassblåser i arbeid, og de hadde selvfølgelig varer 
utstilt for salg. Ellers har jo hytta en spesiell utforming både utvendig og 
innvendig. 

 



  

 

 

Bildet over til høyre er et oversiktsbilde som ble vist oss i en stor versjon beregnet på å henge på 
vegg.  Vi fikk imidlertid lov til å avfotografere det.  Det gir en flott oversikt over naturen der ute. 

 På bildet nederst sitter Otto og Kjell i solveggen på Glasshytta.  

Alle bilder her er tatt av Guttorm Bardo. 

Etter å ha pratet og sett oss om, gikk turen videre til Ramberg Gjestegård.  

Der var det fint dekket opp til oss i kafeen og vi fikk servert karbonadesmørbrød med kaffe og kake. 
Leder Kirsten Stokvik ønsket velkommen og leste litt for oss. Ettersom det var åpen kafe egnet det 
seg ikke så godt for et større program.   Nestleder /sekretær Inger Kolloen deltok på Landsmøtet for 
Telepensjonister 27. – 28. mai 2015, men fant at stunden ikke egnet seg for å si noe om dette. Det 
blir et kort referat derfra på neste møte. En tur til Johs. Røde og Galleri Avkroken var planlagt, men 
dessverre var han bortreist denne dagen. 

Mange av medlemmene benyttet tiden før mat (og kanskje også etter mat) til å se seg rundt på 
Ramberg og kanskje handle litt. Ramberg har jo blant annet ei god manufakturforretninga og mange 
benyttet anledninga til å besøke den. 

Praten gikk livlig rundt bordene, så det virket som om medlemmene trivdes og hadde det fint, og hvis 
så var tilfellet var jo hensikten med turen oppnådd. Leder takket til slutt for oppmøtet og ønsket vel 
hjem.  


