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Veterankveld 7. oktober 2013 - referat 
 
Med leder Liv på plass igjen etter Balkan-turen kom de 22 veteraner raskt i sangmodus, og alle fikk 
"en dag i mårå" av Prøysen.  Vertskapet Kari og Johanne med sine respektive hadde laget et høstlig 
pyntet bord - elegant utført med enkle midler. Navnet på de vakre, blodrøde løvkvistene skapte litt 
diskusjon, og det er en sak som ventelig blir avklart til neste møte. De japanske lyktene passet også 
ideelt inn. Tydeligvis vokser det slike flere steder enn hos Reidun. Johanne og Karis kaker, hhv. 
kringle/sjokolade- og eplekake - også denne gang med is - føyet seg pent inn i rekken av tidligere 
mesterverk på kakefronten.  
 
Sekretæren leste så referatet fra 23. september som det ikke var noen innvendinger til.  Liv regnet med 
å få en forespørsel fra hovedstyret om hjelp til TV- aksjonen nå i oktober, og foreløpig meldte Bjørg 
og Halvor seg til tjeneste. Videre kom det fram et forslag om en fellestur  til "Jeppe på bjerget". Dette 
avlares på neste møte. Liv anbefalte også den utrolig morsomme boka "Hundreåringen". Endelig ble 
det bestemt et styremøte 21.oktober kl.1200 hos Liv. Helt til slutt i denne litt mer formelle delen 
takket Berit for blomstene hun fikk til sin åremålsdag. 
 
Felles julebord med pensjonistforeningen ble litt diskutert uten at det ble besluttet noe initiativ til det. 
Liv kom men noen av sine ferske inntrykk fra bl.a. Sarajevo, og det gjorde også inntrykk å høre om 
forholdene der som ennå i dag på mange måter preges av de tragiske kamper som fant sted på 
nittitallet.  
 
Vi fikk også noen gladnyheter, og de behøver være store for å bli verdsatt. For eksempel fikk vi et 
lynkurs i golfuttrykk, og det kan saktens være nyttig også for ikke-golfere. At de stygge høla i 
jernbaneundergangen til Hakadalsfeltet  nå er pent tetta, har alle glede av. Likedan gleder vi oss på 
Arnes vegne når han opplyser at han snart blir oldefar - og at et annet barnebarn på ti år slår mora si 
opp Wyllerløypa  og vinner klassen sin fordi "han har så strenge foreldre", må vel det gå under 
betegnelsen "gullkorn". I det hele tatt er det ofte de små opplevelser som  kaller på de store smil. 
 
Kveldens åresalg ga kr. 1190,- og denne gang var det Bjørg som vant "Den gjeveste". 
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