HIL Veterangruppa

Veterankveld 6. juni 2011, ”spekemataften” - referat
Tradisjonen tro ble vårhalvårets siste ordinære møte holdt i festlige former, særlig med
hensyn til maten - ekte norsk spekemat i mange varianter og med nydelig "garnityr". Paal
takket da også festkomiteen spesielt for innsatsen. Denne komiteen er verd sin vekt i gull
og besitter både praktiske og kunstneriske kvaliteter langt utover det en kan forvente.
Aller først rakk han naturligvis både å ønske velkommen samt og få alle med seg på "Jeg
tror, jeg tror på sommeren".
Etter en lengre sekvens med "hva har hendt siden sist"- prat mm, refererte Paal igjen
tilbudet om å være publikum til "Hvem vil slå Aamodt og Kjuus", men det ga ingen
gjenklang i forsamlingen. Derimot syntes hans forslag om en idyllisk kosetur på
fjorden med innlagt guide i sightseeing-båt å vekke interesse. Det var enighet om å
møtes på fjordbåtenes faste plass vis a vis Aker Brygge mandag 4.juli kl 1300. Det hele
koster kr. 245, og da får vi sikkert også en god del av fjordens og byens historie med på
kjøpet !
Ikke før var vi ferdige med dette - så tikket det inn en melding fra Spania der Anna
Helene etter hundrevis av kilometer til fots bare hadde skaffet seg to vannblemmer.
Håper hun blir med til Lauvtangen så vi kan få et fyldig referat. Sammenkomsten på
dette idylliske sted finner sted som planlagt med frammøte ved bommen på Aas gård
23.juni kl.1100. Da tar vi med oss mat og drikke, godt humør og kanskje ei fiskestang.
Alle som leser dette er selvsagt velkommen, men det kan være lurt å ringe f.eks
nestformann Arne Wold (6707 6707).
Det er fornuftig med færrest mulig biler!
Forøvrig møtes noen i gruppa allerede 7. juni for å bistå ved den kommunale "Test
Formen" -aksjonen.
Det var et gledelig stort frammøte idet 27 var til stede. Per Sigurd var uten å vite det
underholdning i seg selv bare ved å bistå ved utlodningen som innbragte kr. 1400,-

Hakadal 7. juni 2011

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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