HIL Veterangruppa

Julebord 7. desember 2012 - referat
Også til årets julebord ble forventningene mer enn oppfylt. Med enkle midler hadde styrets damer
arrangert et innbydende bord som straks satte de 25 frammøtte veteraner i feststemning. Med sin
lange erfaring og naturlige eleganse ønsket Arne velkommen, mens Liv med sin fløyelsmyke
stemme var en like naturlig forsanger til "velkommen-sangen", og deretter gikk det slag i slag med
nydelig mat og skravlekos - bare avbrutt av sanger og korte taler.
I sin velkomsttale takket Arne styrets damer for det gode forarbeid - og ikke minst var han glad for
det fine treet fra Aas Gaard som i årets mørkeste tid minner oss om både tradisjon og framtidshåp.
Han rettet derfor naturlig nok en spesiell takk til familien Fearnley v/Sissel og Thomas som også
hadde sendt et stort knippe "stedfortredere" da de selv ikke kunne komme til julebordet. Heller
ikke gruppas egen innsats i forbindelse med treet ble glemt, og selvsagt ikke Pål Røsjøs. Uten hans
dyktighet hadde alt blitt mye tyngre.
I sin tale understreket Liv også mye av det Arne var inne på, og hun oppsummerte i velvalgte ord
et trivelig år , noe som falt naturlig, da julebordet er årets siste felles sammenkomst. Et øyeblikks
vemodighet traff oss i hjertet da hun mintes Oddveig som gikk bort i høst, men det la ingen
demper på stemningen, for også hun var av dem som vi alltid vil minnes med glede! Ellers var det
flere personlige innslag i tillegg til sangene, bl a. Kjell som med sin kraftige stemme takket for
oppmerksomheten til sin åremålsdag.
Av de mange uformelle vil vel Paal og Annes versjon av "En liten, gyllen ring" huskes best. Den
var nesten på høyde med Gerd og Ottos.
Julebordet fra Askepott var bortimot perfekt i alle dele, men selve serveringen ble den berømte
"prikken over i`en" De fire fotballjentene fra HIL har i tillegg til rutine også et sprudlende humør,
noe som ga seg utslag i et par glitrende, firstemte sanger - som ble fremført uten sensur som en
takk for at de selv ble takket for innsatsen. I kjølvannet av denne stemningsbølge lovet de å
komme igjen neste år. Det kulinariske ble avsluttet med iskake og Reiduns julekake til kaffen. I
tillegg ble det som seg hør og bør utbrakt en rekke "skåler", bl.a. for Aas Gaard og juletreet, for
damene i styret, for fotballjentene, for hovedlaget, for jubilanten Kjell og for oss selv, samt ganske
mange av mer privat karakter.
Også ved denne anledning var det vanlig utlodning der Ole vant hovedgevinsten, en deilig
fruktkurv. Da det måtte ekstraårer til, ga dette hele 1600,- i veterankassa. Det er mye å gjøre til
julens forskjellige anledninger, men en får alltid igjen for innsatsen! Likevel er stundom fristet til å
si som Kumbel: "Julens gleder ere tvende: Først dens inngang - så dens ende"
En fredelig og god jul ønskes alle som måtte lese dette !
Hakadal 17.12 2012

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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