HIL Veterangruppa

Veterankafé 9. november 2015 - referat
Med en feiende åpning av den gamle schlager «My little sweetheart» kunne leder
Liv ønske velkommen til de 23 garvede veteraner som hygget seg i to timer med
et allsidig program. Som vanlig ble det mye og variert kaffeprat med de nærmeste, noe som alltid er en uformell og viktig del av våre sammenkomster. Vår utmerkede leder minnet om at juletreet og alt i forbindelse med det – ser ut til å
være i god gjenge. Det satses på fredag 27. november kl. 1100. Pål Røsjø er forberedt allerede.
Liv har etterlyst de tre tapte termokanner og den lille gardintrapp, men det har
ikke lykkes å oppspore disse gjenstander – ennå. Vedr. julebordet er det hyggelig
med levende musikk, men da dette blir mye for ei slunken veterankasse, kan vi
heller satse på en variert musikkmeny fra CD- er. Når det gjelder Kistefoss- turen
til våren er det altså kr. 500,- pr. gruppe det er snakk om, så akkurat det blir en
rimelig affære.
Svein B. kunne opplyse at Hermann Mehren er spurt om å kåsere om Ernest
Shackleton og bl.a. hans utrolige ferd i Sydishavet fra sitt innefrossete , fortapte
skip – til redning med alle mann i behold! Han kommer kanskje allerede neste
gang.
Etter noen gode vitser fra forskjellig hold forberedte vi oss på en spennende «mini – bingo» som Liv ledet med myndig hånd. Arne var raskest til å kunngjøre to
fulle rekker og vant dermed hovedgevinsten, tydeligvis en stor godtepose. Mye
godt var det nok også i det vanlige lotteriet der Liv vant den største av alle gevinstene. Sist, men ikke minst - en stor honnør til kveldens verter - Berit og Bjørg
med Liv som ekstrahjelp. Berits tebrød og toscakake er for lengst verdensberømt
i Hakadal, og Bjørgs rulade med krem er i ferd med å bli det samme.
Atter en gang kunne vi gi hverandre et lystig farvel og dra hjem i den forunderlig
milde novemberkveld.
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