HIL Veterangruppa

Veterankafé 28. september 2015 - referat
Aftenens bord var denne gang pyntet med nydelige roser, og kveldens verter Anne, Kari og Paal hadde dessuten sørget for noe av det beste som kan nytes til kaffen, nemlig forførende god ostekake signert Kari, samt Annes rulade og tebrød
som også forsvant ganske fort. I det hele tatt er bevertningen alene verd et besøk
– men det er som kjent også mye annet trivelig som foregår utenom det lederen
har på programmet, f. eks. de mange uformelle bemerkninger som alltid krydrer
våre møter.
Til innledning denne gang falt valget på den gamle «schlager»: «Det som skjer,
det skjer», en gammel sannhet alle kan skrive under på. Etter denne velkomstsang ga leder Liv ordet til sekretæren som tradisjonen tro leste referatet fra siste
møte som var 14. september. Han leste deretter en elendig svenskevits som var
så dum at en annen refereres her: «Det er kommet en ny, svensk musefelle. I går
lå det fire døde mus ved siden av den. De hadde ledd seg i hjel over patentet….»
For øvrig var det ingen bemerkninger til referatet.
Svein B. hilste fra Arne, og forsamlingen uttrykte en spontan hilsen tilbake til både Arne og Ingrid med ønske om snarlig gjensyn. Deretter fortalte Liv entusiastisk om en koselig 3- dagers «prøve/smøre- tur» til Vauldalen ved Røros. En slik
tur inneholder omtrent alt området kan by på av både severdigheter og koselige
arrangementer. Hun fortalte så levende at vi nesten satt ved bålet og og spiste sik
i lefse med krekling og blåbær attåt. Besøk på Røros og en svensketur ble det også
tid til. Det ble understreket at det er opp til oss om og evnt. hvordan vi vil ha en
liknende tur. Prøveturen var iallfall vellykket, så vellykket at Liv fikk sekretæren
til å lese en lokal dikters «Skal hilse fra fjellet».
Åresalg og trekning gikk utmerket med assistanse fra Svein K., og alle gevinster
fant fram til lykkelige vinnere. At Anne som en av kveldens verter vant «Den
Store», var ekstra hyggelig.
I skrivende stund må sekretæren tilstå at vår leders levende framstilling av Vauldalens herligheter inspirerer til å gjengi første vers av Theodor Casparis over
hundre år gamle dikt «Stå vakt om naturen»:
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Stå vakt om naturen! Slaa angrepet ned!
Dæm op mot de hissige hjerner!
La fjeldvidda hvile i soldagens fred –
I drys av de evige stjerner!
Slaa døgnets urolige røster med ban! –
Lys fred på de fattige lier!
Gi Norge et lysende «Ingen-mands-land»,
Hvor skapningens herre tier!

Hakadal 29.9 2015

Halvor Gundersen
Sekretær
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