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Veterankafé 22. januar 2016 - referat 
 

Til og med gåsunger hadde kveldens verter klart å trylle fram til årets tredje vete-

rankveld. Signy, Britt, Finn og Svein hadde stelt i stand et inspirerende bord med 

både blomster og struttende servietter i tillegg. Til åpning ble sunget «Sov du lille 

spire ung», en påminnelse om at våren ikke er langt unna. Vi kjenner den fra vår 

skoletid, og følgelig klang den også fint! 

 

Foruten kringle og «langpannekake» kunne vi denne gang til kaffen nyte en frisk 

og velsmakende «tyttebærkake» signert Signy, noe som gjorde at bevertningen 

denne gang føyer seg meget pent inn i rekken av alle tidligere, og det sier ikke lite 

i en forsamling som vår! 

 

I forlengelsen av forrige møtes diskusjon om turer må vi ganske raskt – ikke 

minst pga. en eventuell avtale med busselskapet – ta endelig stilling til følgende 

dagsturer i denne rekkefølge:   

1) Kistefosmuseet  med innlagt lunsj på «Oldemors Karjol»,    

2) Sandefjord – Strømstad med besøk på Hvalfangstmuseet,   

3) Blaafarveverket. 

 

Referat fra forrige møte befant seg i Elnesvn. 8,  men takket være Svein B`s avan-

serte pirketelefon, kunne han lese dette høyt og tydelig. I referatet ble også nevnt 

«Barnas Skidag», som finner sted på Askmyra søndag 6.mars. Veterangruppa har 

kun 5 medlemmer til disposisjon denne dagen. Sekretæren melder fra i god tid at 

vi trenger assistanse både til forberedelser og til selve dagen når det gjelder våre 

tradisjonelle gjøremål. 

 

Som underholdning ble avspilt et gammelt lydbånd av og med Karsten Isachsen. 

Han var som kjent en skattet foredragsholder som formidlet både humor og livs-

visdom. Bl.a. samlet han på noe han selv kalte «one-linere». Her er et par eksemp-

ler: «Jeg drikker noen glass hver dag for å unngå å bli periodedranker!»    Sokne-

presten: »Takk for i dag, og så håper jeg at dere er mye bedre neste søndag!» Alle 

på aldershjemmet: «Takk i like måte!» 

  

Trekningen gikk greit med Svein K. som administrator, og et par litt større flasker 

ble vunnet av Britt og Johanne. 
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