HIL Veterangruppa

Veterankveld 10. oktober 2012 - referat
Med Liv på plass igjen ble møtet åpnet med et minutts stillhet for Oddveig som gikk bort
26.september, og i den anledning takket Ole for all støtte og oppmerksomhet.
Som tradisjonell åpningssang falt valget denne gang på Prøysens "Sønnavindsvalsen", og alle
versene klang riktig vakkert i høstkvelden.Vertene denne gang var Kari, Johanne og Kjell, og det
var et høstlig farget kaffebord som ventet. Varm eplekake med is er jo ikke hverdagskost, så det
satte en ekstra spiss på kaffekosen. Leif på sin side var som kjent indisponert, og han takket for
oppmerksomheten han fikk under sin rehabilitering.
Sekretæren leste så referatet fra forrige møte, der det bl.a var spørsmål om hjelp et par timer på
klubbhuset søndag 21. okt. ifm. TV-aksjonen for Amnesty International. Bjørg og Halvor møter
der.
Det ble ikke avtalt noe spesielt vedr. forestillingen med Øivind Blunck, men det er muligens ennå
tid for fellesbestilling etter neste møte dersom interessen er der. For øvrig reklamerte Gro og Svein
for jubileumskonsert med Kampen Janitsjar lørdag 1.desember i Konserthuset, og bare det navnet
er garanti for korpsmusikk på topplan !
For øvrig prøvde styret seg med en såkalt "Quiz", og den var svært engasjerende - særlig fordi det
dreide seg om gamle og til dels meget lokale navn. Nå er iallfall alle klar over hvor
“Kleivabakken" er og hvor "Klyveleet" var. Siden nesten alle husdyra er forsvunnet, er det nesten
ikke ei grind eller et le igjen. De 25 frammøtte veteraner koste seg med dette - og det kommer nok
noen "Quiz"-varianter til.
Som vanlig gikk åresalget greit, og det innbrakte igjen - som forrige gang - kr.1400, og den aller
største gikk denne gang til skautrollet Svein B.
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