HIL Veterangruppa

Veterankveld 11. mars 2013 - referat
Det var god førpåskestemning over bordet som kveldens verter Johanne, Kari, Leif og Kjell hadde
stelt i stand til denne kvelden - og med Karis ostekake og Johannes rulade og wienerbrød attåt kaffen
var en ekstra hyggelig stund sikret - som alltid.
Til åpning fikk leder Liv alle med seg i den gamle, gode "No livnar det i lundar", og den klang riktig
vakkert med veterangruppas blandede kor, som også sang "bursdagssangen" for både Ingrid og Anna
Helene som var like heldige som bamsefar i lia med bursdag på "denne tida". Videre nevnte Liv at
noen av oss hadde hatt en kosetur til gapahuken ved Øyungsveien med mye prat og nesten like mye
bålrøyk i aua - noe som etter gammel overtro tar knekken på både bakterier og "basikler". (Det er ikke
rapportert on såre halser etter turen) Hun hadde også fått stor takk for at en del av oss hadde bidratt på
Barnas Skidag og på Bygdemesterskapet samme sted. I skrivende stund kan vi også rapportere at tre
av oss hjalp til som løypevakter under HIL`s områderenn søndag 17.mars, et renn som skigruppa
avviklet profesjonelt og ikke minst med sans for en god stemning over det hele. Mange gjestende lag
ga også uttrykk for dette.
Liv refererte påmeldte til "My Fair Lady"- forestillingen og likeledes antallet til Ringnes-besøket
14.mars. Den tillyste kafekvelden 25.mars faller i påskeuka og går ut. Neste blir etter oppsettet
22.april. Hun kunne ellers meddele at det finansielle vedr. kunstgress på Elvetangen ser ut til å gå i
orden. Videre fortalte hun om en meget trivelig 50-års jubileumsfest på Aas gård i anledning
åpningen av Varingskollen i 1963. I tilknytning til denne del av HIL`s historie kunne hun opplyse at
æresmedlemmers navn blir gravert på skjold og plasseres i premieskapet.
Endelig ble det opplyst at leien for klubbhuset er kr. 1000,- og kr. 2500,- hhv. uten og inkl. all
rengjøring.
Om høstturen 20-22.august til Savalen kunne Paal meddele at en utmerket lunsj til kr.215,- på
Atnasjø kafe kommer i tillegg. For øvrig er det som tidligere nevnt ennå ledige plasser til venner og
bekjente, noe som er ekstra hyggelig. I så fall gis turkom. v/ Svein B., Paal eller Ulf - som har
oversikten - beskjed om dette.
Til slutt nevnte Liv at hun kunne bestille en kafeunderholdning med "De nye søstrene Bjørklund" fra
Hadeland til en hyggelig pris. Det lot til å være stemning for dette. Helt til slutt må nevnes at Per
igjen muntret oss, denne gang med noen skademeldinger som altså ikke alltid er kjedelige!
Loddsalget innbrakte igjen kr. 1400, og Leif ble en populær vinner av "den store". Neste gang vi
møtes har det vel så smått begynt å spire i solveggen. derfor dette
Hakadal 18.3 2013

Halvor Gundersen
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VELKOMST-GRUK TIL VÅREN
En evig vekselvår
om jordens poler går.
Et ubrudt forår bølger om vår klode.
Knapt foer en sommer hen,
så slår en vår igjen
sin grønne krans om jordens gamle hode.
(Piet Hein)
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