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Veterankafé 18. april 2016 - referat 
 
Johanne og Kjell  hadde pyntet med buketter av små, yndige roser denne litt kjø-
lige, men lyse aprilkvelden. I enkle glass sto de og minnet oss om at det er innhol-
det og ikke innpakningen som teller, uansett hva det dreier seg om, eller som 
svensken Frøding engang skrev: « Strunt er strunt och snus er snus – om och i 
gyllne dosor, och rosor i et sprucket krus - er endå alltid rosor!»  Bukettene ble 
slått sammen og var med under trekningen – en hyggelig tradisjon. Den velsmak-
ende kaffen og de gode kakene gjorde nok sitt til at den lille formelle delen kom 
litt sent i gang, men dette var jo bare en anerkjennelse til Johanne som hadde 
komponert sin egen sitronkake og attpå til hadde skaffet til veie wienerbrød! Som 
om dette ikke var nok hadde Karis datter Mette bakt noen aldeles framifrå boller! 
 
Midt oppi denne idylliske skravlekosen rakk Johanne å ønske velkommen og få 
alle til å starte samtidig på «Jeg tror på sommeren» - godt hjulpet av våre tidligere 
profesjonelle sangere. Etter enda litt god, gammel «skvalaprat» leste sekretæren 
referatet fra møtet den 4.april. Dette ble godkjent etter at han hadde rettet opp et 
par grove feil.   
 
Aktivitetsleder Svein delte så ut en papirutgave av begge turprogrammene og 
sendte også rundt  påmeldingsliste fra forrige gang der samtlige hadde anledning 
til å foreta en siste justering. Turene er omtalt i tidligere referater og går som 
kjent torsdag 26. mai og torsdag 18. august. Den siste oversikt viste at begge tu-
rer har 22 påmeldte (muligens 24 til augustturen). 
 
Åresalget gikk som vanlig med liv og lyst, og gevinstene fant fort sine glade eiere. 
Ole vant den store, og dermed var snart enda en hyggelig veterankveld til ende. 
 
Avslutningsvis tas med en god, gammel vits, denne gang på landsmål:   Gutungen 
fann ei døgnflue i finaste sommarkvelden. -  Ja, du var jammen heldig med været! 
Sa han. 
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