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Veterankveld 22. oktober 2012  - referat 
 

Som vanlig startet kvelden med allsang, og valget denne gang ble som ofte før en gammel 

"schlager" - "Det som skjer,det skjer". Med så mange dyktige sangere i gruppa er det aldri noe 

problem med melodier og toneklang. Dessuten har vi jo et rikholdig hefte å velge fra. 

 

Deretter nøt vi kaffe og kaker ved bord som var smakfullt pyntet, og kveldens verter Randi, 

Reidun og Liv hadde også laget henholdsvis sjokoladekake, kringle og boller. 

 

Dagen før hadde årets TV-aksjon funnet sted, og fire fra veterangruppa bisto med administrasjon 

samt bevertning. Til tross for at det kom et par bøssebærere i tillegg til dem som var 

forhåndsregistrert, ble det ikke nok folk til å dekke alle rodene. Dette bør kommunens folk ha i 

minne til neste år. For øvrig var stemningen hyggelig, og vi fikk også et kort besøk av ordføreren. 

 

Etter oppfordring fra Ole om å lage bålved til "Veteranhaugen" torsdag 25.okt., meldte det seg 

straks minst to - tre mann. Gjennom høst og vinter er det ganske mange som hygger seg der, både 

små og store. 

 

Liv opplyste også at julebordet går som planlagt i tradisjonelle former og med styret som verter. 

For øvrig blir også julebordet diskutert på styremøtet i november. Vedr. tur til Blunck- 

forestillingen lot det ikke til å være stemning for det , men det er stadig mange tilbud, og revy-

sesongen varer jo til langt ut på våren. Hun oppfordret også til å overvære KOSAKs konsert i 

Hakadal kirke 6. desember.Denne blir også kunngjort i Varingen.  

 

Før dette leste sekretæren referatet fra kafekvelden 8.oktober, og han leste også litt fra Alf 

Prøysens "Lørdagskveldsviser". Sekretæren kunne godt ha funnet på noe i tilleggg- eller ventet litt, 

for det var bortimot en halvtime "til gode" da vi begynte å "bryte leir". Stemningen var imidlertid 

fin, og alt ifm. åresalg og gevinster gikk greit. Dette innbrakte igjen kr.1400, og helt til slutt 

nevnes at 24 veteraner var til stede. 
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