HIL Veterangruppa

Veterankafé 14. september 2015 - referat
Også denne kvelden møttes veteranene til en hyggelig stund, tjue i tallet som
forrige gang. I leder Livs fravær ordnet vertene med organiseringen av kvelden,
og det gikk som smurt. Verter var Signy, Britt, Finn og Svein K. De besto oppgaven
med glans, og til innledning sang vi alle den kjente « I natt jag drømde», oversatt
til svensk av Cornelis Vreeswijk. Sangen er dessverre like aktuell i dag som som
den gang den ble laget i 1950, men her i vårt fredelige hjørne er det viktig å
minne hverandre om at fred ikke er selvsagt, noe vi for øvrig daglig blir minnet
om gjennom media.
Tradisjonen tro leste sekretæren referatet fra 31. august, der han også knyttet et
av Jakob Sandes dikt til Per Sivles fortelling «Berre ein hund», nemlig «På
krambua», en selvopplevd hending som også handler om en guttunges fortvilelse
over noe som forsvinner i siste øyeblikk. Selv om dette bare var «ein oppsala
trehest på hjul», veit vi alle at det som ser ut som småting for voksne, kan bety
uendelig mye for barn.
Bordet var vakkert pyntet med dyprøde asters, og eplekake og kringle kunne
ingen bakt bedre, selv ikke noen blant veterangruppas damer. Etter en koselig
pratestund fri for politikk, bidro Per med noen freske vitser, og Svein B. også med
minst en. Sekretæren hadde også litt på lager som i farten ble glemt, derfor
kommer det her.
Først et par fra skolen:
• Gjøken er en fugl som legger egg for en annen fugl i sitt eget rede og
omvendt
• Jo mer et legeme faller langsommere, jo mindre er dets hastighet
større
• Kvadratet er en figur som har en rett vinkel i hvert hjørne
• I Spania er noen elver så smale at de har bare en bredd
• Hvis en konge ikke har noen sønn, så blir han etterfulgt av sin
sønnesønn
Siden det nettopp har vært valg, tar jeg med et lite rim som heter Politikeren:
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Man spurte om hva
Han mente med det
han hevdet – og svaret var rede:
«Det er klart at det er
Som det var da det ble
Som det burde ha blitt
Hvis det ble det!»
En «mini – bingo» skapte både spenning og engasjement, og en annen gang må vi
ha flere runde brikker, evnt. egne knapper av passende størrelse. Paal var først
ute med tre fulle hus. Kvelden ble som vanlig avsluttet med åresalg, noe som i
kroner ga omtrent like mye som forrige gang _ og ved trekningen denne gang ble
Kjell vinner av den gjeveste gevinsten.
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Halvor Gundersen
Sekretær
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