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I likhet med alle tidligere veterankvelder ble også denne et hyggelig avbrekk fra 

hverdagens større og mindre gjøremål. Dessuten var det nesten en måned siden 

forrige møte, og det gjorde kanskje sitt til at alle var ekstra «taletrengte». Iallfall 

gikk praten lett og ledig til Gros wienerbrød og vannbakkels, og de øvrige forbe-

redelser av Anne, Svein og Paal og «Kristoffer» var som vanlig helt topp! 

  

Det hele ble innledet med Prøysens «Den første løvetann», en av hans mange vi-

ser som allerede er blitt «klassikere». På grunn av nødvendig tid til bestillinger 

vedr. turer la aktivitetsleder Svein fram forslag til to dagsturer – dette etter kon-

feranse med vår turbussforbindelse. Forsamlingen var enig i at turen til Kistefos 

utvides med først å ta en avstikker til Blaafarveverket. Evnt. kan den avsluttes på 

«Oldemors Karjol» Da får vi utnyttet en fin mai-dag og enda komme hjem i god 

tid! Dag for denne turen ble fastsatt til torsdag 26. mai. 

  

Den andre turen var det også enighet om. Svein har tidligere skissert denne som 

er blitt en populær «klassiker», nemlig Sandefjord – Strømstad, for vår del med 

avreise og siste stopp ved klubbhuset på Elvetangen. Veterangruppa får i tillegg 

en interessant omvisning på hvalfangstmuseet i Sandefjord. Denne turen ble fast-

satt til torsdag 18.august.  For begge turer ble påmeldingslister sendt rundt. Som 

tidligere er det både ønskelig og hyggelig om vi får med flere. Her kan den enkelte 

spørre venner og bekjente. 

  

Før åresalget – der trekningen gikk som smurt og Ingrid vant den store vinflaska 

– lyttet de 21 tilstedeværende igjen til Karsten Isaksens blanding av visdomsord 

og vitser, noe som så ut til å falle i god jord. I forlengelsen av dette avsluttes med 

en liten tankevekker:   Gud skapte mannen før kvinnen.  -  Ja,sier forfatterinnen 

Karen Blixen, - det er akkurat som når jeg skriver: Først lager jeg en kladd! 
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