HIL Veterangruppa

Veterankafé 23. mars 2015 - referat
Stemningen lå allerede i tjukke lag over storstua i klubbhuset da de 27 veteraner
benket seg ved bordene som Anne, Gro, Paal og Svein B. hadde ansvaret for, en
prøve de naturligvis besto med glans - som så mange ganger før. Kaffe og kaker
beroliget den mest kresne gane, og i tillegg hadde Guri tryllet fram en førsteklasses kringle. Alt forsvant i løpet av kort tid, og muligens steg stemningen enda
et hakk. Først hadde imidlertid vår utmerkede leder fått samtlige med i den
velvalgte åpningssangen, nemlig “Den første løvetann” - her viste det seg at Svein
K. har et naturlig talent som forsanger.
Etter denne stilige åpning fulgte noen fine takkeord fra tre av våre jenter for
oppmerksomhet de var blitt til del ved runding av det vi kaller milepæler - små
eller store - alt etter som en ser det. Denne gang gjalt det Ingrid, Anna Helene og
Britt. Sekretæren leste så referatet fra forrige møte, innlagt et par tanker fra barn
om livets viderverdigheter.
Liv hadde representert på møte i hovedstyret og kunne meddele at en der sliter
med de sentrale tillitsverv. De enkelte grupper går imidlertid til dels meget bra.
Økonomien er en bøyg i de fleste lag og foreninger, og hun opplyste at et forslag
om å øke medlemskontingenten er på trappene. Hvor strategisk klokt dette er,
kan vel diskuteres. (Sekr.`s anmerkning).
Svein B. kom så med tilleggsinformasjon om turene, nemlig at vårturen vil starte
med frammøte på Elvetangen kl. 0830 for dem det passer for. Bussen tar så med
andre sørover. Høstturen kommer vi tilbake til.
Som erstatning for KOSAK (kommer til høsten) fikk vi en av Livs lynbingoer, og
den skjerpet sansene til neste innslag, som var et over 50 år gammelt opptak med
Gustav Finstad På Sandungen, der han forteller om sin tid både som elev og som
“vikarlærer”. På et senere møte kan vi ta litt av Hans Bonnas frodige jakthistorier
fra samme tid (vinteren 1964).
Åresalget gikk svært greit og trekningen likeså. Ekstra hyggelig var det at kasserer
registrerte nesten full pott og at Ole vant den gjeveste gevinsten.
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De såkalte visdomsord - enten de er fra barn eller voksne, vil bli presentert 13.
april !

Hakadal 24.3 2015

Halvor Gundersen
Sekretær
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