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Veterankveld 16. april 2012  - referat 
 

Johanne, Kari, Kjell og Leif var kveldens verter, noe de selvsagt klarte med glans. Med is, 

eplekake, kringle og to sorter sukkerbiter til kaffen var grunnlaget lagt for en vellykket aften. Det 

hele startet imidlertid med at lederen som alltid startet med en sang, og hva kunne vel passe bedre 

enn "No livnar det i lundar" nå midt i april, og den klang vakkert. Tilfeldigvis er både tidligere og 

nåværende leder nesten profesjonelle sangere og gode å støtte seg til, selv om akkurat denne 

sangen er såkalt "barnelærdom". 

 

Liv kunne opplyse at de nye gardinene samt noen nye bord ville være på plass til jubileumsfesten. 

Hun ville også nevne på hovedstyremøte dagen etter at stolene sikkert ville ha godt av å bli renset. 

Dessuten ville hun ta opp renholdet , spesielt på kjøkkenet. Med flere brukere er dette særlig 

viktig. 

 

Hun opplyste ellers at jubileumsfesten 11.mai betales av midler vi allerede har oppspart. 

Spekemat-aftenen 4. juni avvikles på tradisjonell måte. Paal orienterte for øvrig litt om 

bakgrunnen for denne og at den aller første i sin tid fant sted hjemme hos Reidun. 

 

Ole orienterte ytterligere om høstturen og nevnte bl.a. at de påmeldte vil kunne betale på enkleste 

måte direkte til T:Carlsen. Ellers vil alle detaljer om betaling osv. måtte avklares i god tid før 

sommeren.  

 

For øvrig var det ingen særskilt underholdning denne kvelden, men vi er flinke til å underholde oss 

selv, og det ble ikke noe tid til overs etter at utlodningen var ferdig, og de 24 frammøtte var flinke 

til å kjøpe årer, slik at salget igjen innbrakte kr. 1400.- Den gjeveste gevinsten gikk til en av 

kveldens verter, nemlig Kari. Dermed var nok en hyggelig kafekveld slutt, og så får vi håpe at det 

blir litt varmere i været  30.april. 
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