HIL Veterangruppa

Veterankveld 24. mars 2014 - referat
Med enkle midler hadde vertene Anna Helene, Astrid og Jostein fått stand et stilig
bord der små, blåklokkelignende blomster var fordelt med kunstnerisk skjønn
over bordene. Kaffen og ikke minst kakene for anledningen supplert med ferske
rundstykker- var som vanlig av ypperste kvalitet. Særlig må fremheves en
fortreffelig utgave av den sjeldne appelsinkaken.
Før vi henga oss til kaffe, kaker og hyggelig passiar, hadde leder Liv oppfordret til
tradisjonell fellessang, og denne gang var det ikke unaturlig at valget falt på "No
livnar det lundar", og sangen klang riktig vakkert vårkvelden. Ingrid hilste fra
Arne, og det var selvsagt full enighet da Liv foreslo overbringe ham en
oppmuntringsblomst under hans rekonvalesens.
Ole refererte fra årsmøtet HIL og kunne berette om til dels stor aktivitet alle
grupper med en god håndtering av et stort budsjett, noe også et pent overskudd
er uttrykk for. Det skal brukes til pusse opp dusjene og forbedre det elektriske
anlegget. Årsmøtet var for øvrig fyldig referert Varingen. Selvsagt var det også
hyggelig at Ingrids Magne er ny æresmedlem ved siden av Mari Bjerke.
Ole minnet også om dagsturen til Tronstad gård Holmsbu 20. mai og at siste frist
for påmelding er 1.april. Turen er åpen for alle så langt plassen tillater. Det samme
gjelder høstens "4-dagers" august til Bud via Beito, Geiranger og Molde. (Frist
1.juli)
Kveldens hovedinnslag var bilder fra Astrid og Josteins januartur til det fjerne
østen, nærmere bestemt til Myanmar det gamle Burma. Gjennom en mengde
bilder fikk vi være med på en betagende og interressant reise smilets land, der de
overdådige templer og pagoder bokstavlig talt står gylden kontrast til det yrende
dagligliv uten særlig luksus. Men turistene har det åpenbart meget bra der, noe
også Astrid og Jostein understreket.
Et morsomt innslag fra Oles side var en "nyttegjenstand" som ble sendt rundt.
Bare Britt og Anne Karin gjettet at det var en kosteholder. Utlodningen ga igjen
full uttelling og denne gangen var det Svein K. som vant den aller største.
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