HIL Veterangruppa

Veterankafé 11. mai 2015 - referat
Full av optimisme åpnet veterangruppa med kveldens mest naturlige sang, nemlig
Mozarts “Kom mai du skjønne, milde”. Superveteranene Randi og Reidun hadde i
anledning frigjøringsjubileet og den kommende nasjonaldag pyntet med roser,
bjørkeløv og norske flagg. Da kaker og kaffe i tillegg også viste seg å være av
ypperste kvalitet, lå alt til rette for en vellykket aften, noe det også ble under
ledelse av vår avholdte leder Liv som for anledningen hadde fått to ivrige damer til
å snakke om “Livsglede for eldre”.
Før dette - som var kveldens hovedinnslag - rakk Astrid å takke gruppa for
oppmerksomheten til sin “runde” dag, og Svein B. rakk også komme med de siste
informasjoner vedr. Helgøyaturen, samt å informere om at høstturen måtte ha
minimum 20 deltakere mot et tillegg på kr. 300. Vi må derfor fortsatt gjøre en
innsats for å øke antallet når det faller naturlig.
Liv rakk også å fortelle at hun hadde vært på møte i hovedstyret og at samtalen
der i det vesentlig hadde dreiet seg om muligheten for å få til en tursti langs elva,
noe som virkelig kunne bli en perle nord i Hakadal !
Anne Botterud og Helene Haugland - begge sykepleiere med lang og variert fartstid i bygda - orienterte så - på en uformell og inspirerende måte - om prosjektet
“Livsglede for eldre”, en partipolitisk og livssynsnøytral stiftelse som startet i
Kristiansand og som etter hvert har spredd seg til flere kommuner, også i
Akershus. Grunnideen er å skape hyggelige opplevelser for eldre uten å
konkurrere med andre. Selv om det foregår mye og mange er engasjert, er det
likevel en god del som har en litt for “monoton” tilværelse. Anne og Helene
understreket at her må det tenkes helt nytt og at det må påbegynnes i det små.
Små gleder kan ofte bety mer enn vi tror - for den som opplever dem. De to meget
engasjerte damene fikk blomster og takk for sine innlegg, og gruppa vil helt
sikkert diskutere dette videre. Tenk hvor fint det ville vært om alle fikk slike
opplevelser at vi til sist kunne si som dansken Axel Juel:
“Dejligst av alle glæder
er glæden for slet ingen ting.
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Ikke for noe du kan eller vil,
glæden for intet og glæden for alt,
glæden: fordi du er til.
Til alt hell hadde det sluttet å regne da de 21 veteraner dro hjem etter en
spennende trekning der Ingrid ble den heldigste vinner.
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Halvor Gundersen
Sekretær
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