HIL Veterangruppa

Veteranjulebord 5. desember 2014 - referat
I tradisjonell stil ble årets julebord avviklet med 22 festemte deltakere til stede.
Styrets damer hadde på forhånd laget til et stemningsfullt bord, festlig pyntet på
beste julevis. Leder Liv ønsket velkommen med noen velvalgte ord der hun
spesielt mintes Leif, og hun ga bl. a. også velfortjent honnør til våre to “Sveiner”
som hadde sørget for rigging og lyssetting av bygdas fineste julegran, denne gang
som tidligere en gave fra Aas Gaard. Selve lysene har Terje Tøyen også i år fått en
ekstra takk for.
Med bistand fra de fire tidligere fotballstjernene Trine, Lise, Line og Emily - for
anledningen iført kledelige nisseluer - ble forsamlingen etter alle kunstens regler
servert Askepotts tradisjonelle julekost der intet manglet, og stemningen steg med
det økende antall “skåler”. Da vår leder også er både sanger og dikter, ble det
suget mye underveis, alt behagelig akkopagnert av herrene Hugo Stensrud og Åge
Vestli på trekkspill. Disse bidro for øvrig med mer enn “taffelmusikk”, noe lystig
dans senere hen ble et bevis på.
Den vanlige utlodningen gikk også greit, men bortsett fra fruktkurven og et par
til var det nok en overvekt av “flytende “ gevinster.
Hovedkonklusjon for kvelden: Et koselig julebord.
Noen bilder fra kvelden kan sees på neste sider (foto: Svein O. Bøe)
Som vanlig ved slike anledninger ble det også her servert vitser av blandet
kvalitet:
· Gå i kirken nå. Unngå julerushet !
· Julen er avlyst. Josef har tilstått !
· Jeg er ikke vegetarianer, men jeg spiser dyr som er det.
· Det er utrolig hva folk er villige til å bruke av tid og penger for å få noe
gratis.
· Folk er alltid så bekymret over hva de spiser fra jul til nyttår. De burde være
mer opptatt av hva de spiser fra nyttår til jul.
· Livet er tøft. De første hundre årene er de verste.
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· Vær deg selv. Alle andre er opptatt !
Hakadal 7.12 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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