HIL Veterangruppa

Veterankafé 22. september 2014 - referat
Denne kvelden var det Britt og Finn, Signy og Svein K. som var verter, en oppgave
de gjennomførte til alles tilfredsstillelse. Igjen må det understrekes at også denne
kveldens kaker (eplekake og kringle) igjen var verdens beste. Før man henga seg
til kaffekos og samrøring, ble imidlertid den mer formelle del av kvelden avviklet. I
leder Livs sykefravær ønsket sekretæren velkommen, og som passende sang
valgte vertene “Millom bakkar og berg utmed havet”, ikke minst med tanke på
høstens fine tur. Et vemodig øyeblikk ble det også da Kari takket for all
oppmerksomhet ved sin kjære Leifs bortgang.
Kasserer Randi orienterte deretter om problemer hun hadde hatt med veterangruppas bankkonto vis a vis hovedlaget. Uten å gå i detaljer dreier dette seg vel
om hvor selvstendig gruppa kan være i forskjellige sammenhenger, ikke minst
økonomisk. Akkurat denn gangen ordnet det seg, men det reiser en del prinsipielle
spørsmål. Et forslag om at styret drøfter dette så fort som mulig, ble vedtatt.
Som underholdning hadde Liv og Ulf igjen laget en liten “quiz” om norske
stedsnavn, og blant disse virket det som “julegodter i havet” var vanskeligst, men
noen klarte den også, og flere fikk “fullt hus”. Ellers leste sekretæren visa
“Gammelkjærest” av Vidar Sandbeck selv om Prøysen- året varer litt til, men han
får vi vel ære enda en gang eller to.
Åresalget innbrakte noe over 1200 kr. og trekningen gikk som vanlig med liv og
lyst blant de 21 frammøtte. Ekstra hyggelig var det også at Kari vant hovedgevinsten. Alt i alt et trivelig og greit møte.
Da referatet blir litt kort og puslete, tar vi med noen såkalte “ettertankens ord”:
· Livet går alltid videre. Hvor skulle det ellers gå hen?
· Mennesket er det eneste dyr som kan rødme, og som har grunn til det.
· Norge og Island har to ting felles. Begge land ligger like langt fra hverandre.
· Jeg sier som Farao da han ble balsamert: “”Bevare meg vel!”
· Konfirmant til presten: “Tror du Gud veit at jeg ikke tror på`n?”
· Tiden flyr. Om knappe to dager er i morgen i går.
· Ikke alt som teller, kan telles. Og ikke alt som kan telles, teller.
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· Kjøp en paraply. Kanskje får du bruk for den en vakker dag.

Hakadal 23.9 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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