HIL Veterangruppa

Referat fra kafékveld 31. mai 2010
På vegne av festkomiteen ønsket ønsket Ole velkommen til dette siste ordinære møte
før sommeren.
Denne kvelden fikk en både vemodig og høitidelig innledning da Paal med få ord mintes
Thor som var gått bort 14.mai og alle i tankene samlet seg om ham under ett minutts
stillhet. Den korte stunden ble avsluttet med at nestformann Arne formidlet Randis takk
for veterangruppas og enkeltpersoners oppmerksomhet. Thor var
jo i alle år knyttet til idrettslaget,spesielt gjennom fotballen.
Som fellessang fulgte så gamle,gode "Vi vandrer med freidig mot", hvorpå Paal leste
referatet fra møtet 10.mai.Han opplyste at Odd Martinsens tilbud om å skaffe
"Nordmarkas skiløpere" til kr.100.- fortsatt står ved lag.Foruten å omtale mer eller mindre
kjente skiløpere med tilknytning til Nordmarka,gir boka også en samlet oversikt
når det gjelder ski-og foreningshytter ,spesielt i den bynære del av Marka.
Så ble veterangruppas egen halvårsrapport opplest,og Paal ba om evnt. kommentarer.
Deretter ble det utvekslet en del praktiske detaljer omkring Oscarshallturen 16.juni.Med
pent vær blir det sikkert et fint minne. Det blir nok også Lauvtangturen 23.juni der
skogens haller tar i mot oss ved bommen på Aas gård kl.1200.
Vedr.høstturen kommer den siste informasjon i postkassene ca. 14 dager før avreise.
Resten av kvelden skal festkomiteen ha all ære av. Spekemat, is og kaker smakte
fortreffelig, og de 27 fremmøtte koste seg både med dette og med det avsluttende lotteri
som alltid er spennende. Her vant Reidun den fineste gevinsten, -brødfat med ekte
seljeband rundt, et håndlaget mesterstykke av Ole fra Gol. Dessuten vant hun også den
store flasken, mens Ingrid vant en nesten like stor med sløyfe.

Halvor G.
Veteransekretær
Jeg sitter her i lauvsuset og ser
hvordan landet med gamle hender
laaser opp sitt rosemalte skap.
Løfter varsomt fram i lyset
en skinnende, kostbar ting.
Et arvestykke av hamret sølv: Jonsokkvelden.
(Fra Hans Børlis diktsamling "Hver liten ting")
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