HIL Veterangruppa

Veterankveld / spekemataften 10. juni 2013 - referat
I pakt med gode tradisjoner ble årets siste vanlige junimøte holdt som spekemataften, men før de 23
frammøtte veteraner kunne hengi seg til bordets gleder, åpnet leder Liv med å instruere og
gjennomføre en allsang . Som den sangglade damen hun er, klarte hun med sin smittende glede å få
samtlige med seg i en fire-delt kanon over den kjente "Bind deg ein blomekrans". Nå er jo gruppa
vant med en åpningssang, men dette var litt utenom det vanlige og klang friskt i den lyse junikveld.
Liv nevnte videre at den like tradisjonelle St.Hans-turen til Lauvtangen går som vanlig med frammøte
ved bommen på Aas kl. 1100 og at alle tar med det de ønsker å fortære samt masse godt humør, noe
det vanligvis er rikelig av.
Liv leste så referatet fra 27.mai, en kafekveld med godt besøk i det 27 hadde møtt fram.
Svein B. orienterte om høstturen til Savalen og delte ut ei meget oversiktlig liste navn/rom og priser.
Dette burde bli en koselig fjelltur med mange fine og interessante opplevelser. Det hele avsluttes som
kjent med en tur gjennom Rondane og Jotunheimens forgårder på vei hjem til Hakadal. Til nå er det
28 påmeldte, og siste frist er 23. juli. Turgruppa organiserer påstigning i samarbeid med sjåføren.
Berit, Anna Helene og Liv hadde sørget for et innbydende bord med spekemat av alle slag og med
velsmakende tilbehør, også flytende. Kaffe med is satte en festlig spiss på det hele.
Åresalget ga full pott, mens selve trekningen under Pers ledelse ble ledsaget av både hans egne og
andres muntre kommentarer. Hvem som vant den såkalt "gjeveste", fikk ikke sekretæren helt med
seg. Muligens var det sekretæren selv, for han vant en som var ganske stor og meget velsmakende.
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Halvor Gundersen
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