HIL Veterangruppa

Veterankafé 23. november 2015 - referat
Omtrent samme antall veteraner som forrige gang fant denne kvelden veien til
Elvetangen, og med Anne Aa. N. og Liv som verter, var bevertningen i de beste
hender, noe den for øvrig alltid er. Anne hadde komponert en fortreffelig ostekake, mens Liv vartet opp med usedvanlig gode boller. Alt forsvant som dugg for
solen under den alltid trivelige kaffekosen.
Til minne om Nora Brockstedt falt valget denne gang på «Tango for to» som jo er
en av mange sanger hun ble kjent for. Etter sangen – som tross sine mange vers
likevel forløp elegant og i riktig takt. Som tidligere nevnt har vi jo nesten profesjonelle sangere å støtte oss til – vi andre som ikke har så mye erfaring. Men –
som det er sagt – det ville vært ganske stille i skogen hvis bare de flinkeste sang.
Videre ble referatet fra 12. november lest opp, og det fremkom kun en bemerkning, nemlig om hvor stor «en gruppe» er. Dette i forbindelse med et evnt. besøk
på Kistefoss til våren. Noe eksakt tall fra museet er ikke gitt, men all sannsynlighet taler for at vi vil holde oss godt innenfor.
Videre kunne leder Liv opplyse at de bortkomne termokanner ennå ikke har dukket opp, noe vi selvsagt synes er meget beklagelig. Også den lille gardintrapp er
fremdeles borte, men gruppa har vært heldig i det Anne Aabel N. hadde en slik til
overs og har gitt denne til gruppa. Den er nå merket forsvarlig.
Når det gjelder juletreet, sjekker Halvor med Pål Røsjø at alt er i gjenge til fredag
27.11 kl. 1100. I skrivende stund har dette gått helt etter planen, i det Svein K.,
Svein B., Ulf og Halvor var på plass da Pål kom med et nydelig tre fra Aas Gaard.
Dessuten bidro vår kjære leder med boller og kaffe slik at jobben fikk en koselig
avrunding.
I dette halvåret er det bare julebordet som gjenstår, og en siste sjekk ble foretatt.
Antall deltakere ser ut til å bli 21, et antall som er håndterbart på mange måter.
Kveldens siste post var som alltid åresalg med påfølgende trekning. Ulf vant hovedgevinsten, mens Arne vant fire vakre blomster som hadde gledet forsamlingen
hele kvelden sammen med små kvister av edelgran. Salget ga denne gang full
pott, og alle kunne atter en gang dra fornøyde hjem.
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