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Årsmelding for året 2017 
 
Styret i HILs Veterangruppe har i 2017 hatt følgende sammensetning:  
 

Leder:   < ikke besatt > 
Nestleder:   Svein Kristoffersen 
Kasserer:   Randi Anthonsen 
Sekretær:   Halvor Gundersen 
Styremedlemmer:  Reidun Jensen, Anna Helene Tørdal og Berit Jappeé  
 
Revisorer:  Johanne Meland og Britt Carlsen 
 
Valgkomité:  Liv Fredriksen og Britt Carlsen 
 
Aktivitetskomité: Svein Bøe (leder)  

 
Det er i 2017 avholdt 16 vanlige kafekvelder samt 2 styremøter.  

 

Turer:  
Den tradisjonelle St.Hans-turen til Lauvtangen var vellykket med bl.a koselig grilling og 
hesteskokasting etter regler fra Norges Hesteskokasterforbund.  
Dessuten ordnet aktivitetskomiteen v/Svein B. en perfekt sjøreise i strålende sol Sande-
fjord – Strømstad inkludert en meget behagelig busstur og en sjåfør som i tillegg til å kjø-
re også er en utmerket guide!  
 
Andre aktiviteter:  
Som ved tidligere skidager for barna var noen av oss også i 2017 med på «arrangørla-
get» både ute og inne. I selve klubbhuset bidro vi også med å få ting på plass etter opp-
ussingen høsten 2016. Dette dreier seg i hovedsak om at historiske minner som bilder, 
gamle ski, innrammede tekster og andre gjenstander kom på rett plass.  
 
Et par gamle ski har ennå ikke dukket opp, og det er jo beklagelig. Den tradisjonelle jule-
gran kom også i år på plass til rett tid, og tenningen fant sted under stor oppslutning og til 
sang og hornmusikk.(Blæser`n). I referatet fra julebordet fikk Aas Gård v/familien 
Fearnley og Pål Røsjø sin vel fortjente takk.  
 
Veterangruppa var 25 år i 2017, og i møtet 12. juni – den tradisjonelle «spekemataften» - 
ga Paal en fin oversikt vedr. gruppas historie. Som naturlig er nevnte han spesielt dem 
som nå er borte – men som vi likevel har med oss. Av spesielle gjester i fjoråret har vi 
hatt besøk av Arnold Petersheim som fortalte ganske levende og humoristisk fra sin kon-
takt med norsk teaterliv. Dessuten har bydelsvandrer Erik Stormbo kåsert om «dobbelt-
het» som gjør seg gjeldende på mange av livets områder – og i historien.  
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Til slutt et et vers for det nye år:      
Og så ble det ute, det gamle år- 
Det nye blir budt til dans 
På hesten som starter, i det den når 
målet for ingen stans. 
Og videre går det den samme vei 
Runden om solen, som rytteren rei! 
Og alle si`r  snipp, snapp snute. 
Og det skal som før og bestandig bety 
At eventyret er ute 
Og atter begynner på ny….        

(Wildenvey) 
 
 
Hakadal 19. Januar  2018 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


