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Veterankafé 29. august 2016 - referat 
 

På vegne av kveldens verter ønsket Svein K velkommen og åpnet kvelden med ett 

minutts stillhet for Arne som gikk bort 19. august. Deretter kunngjorde han at vi 

skulle synge «Lys og varme», noe forsamlingen – 17 i tallet – klarte meget bra. 

Denne sangen er allerede blitt en « klassiker» og kan brukes ved nær sagt alle an-

ledninger. 

  

Kveldens verter, Britt og Signy, Finn og Svein K, hadde i god tradisjon komponert 

et innbydende bord som føyer seg pent inn i rekken av de mange foregående. Det 

bør bemerkes at de siste brukere av rommet ikke hadde vært nøye med rengjø-

ring, noe som medførte ekstraarbeid for våre verter. Håper dette var en engangs-

foreteelse! 

  
Forsamlingen fikk så en lun og hyggelig kaffekos, bare avbrutt av opplesing av referatet 

fra siste ordinære møte som fant sted 6. juni. Det ble også nevnt at noen få av oss også i 

år møttes på vakre Lauvtangen st.Hansaften og hadde en hyggelig stund der. Likeledes 

hadde vi turen til Sandefjord og Strømstad i friskt minne, og det bør også bemerkes at 

hvalfagstmuseet  var mer interessant enn undertegnede kunne huske fra et besøk langt 

tilbake i tid. Dette skyldtes nok bl.a. vår utmerkede guide. 

  

I løpet av sommeren hadde noen av oss  opplevet såkalte «runde år» , og Ole, 

Randi, Liv og Svein B. takket hjertelig for den tradisjonelle oppmerksomhet de 

alle hade fått. 

  
Som underholdning ble det avspilt et par spor fra en gammel «Longplaying» som Svein 

K. til alt hell hadde tatt vare på.  Slik fikk vi igjen høre Hauk Aabels eminente forteller-

knst i «Isen på Mjøsa» og «Itt`no knussel». En snutt av Karsten Isachsen ble det også tid 

til, og selv om vi hadde hørt den før , var den litt morsom denne gangen også. 

  

Trekningen gikk greit, og Anne S. klarte å vinne hovedgevinsten, noe hun fikk applaus 

for! Dermed var kvelden over, og hver dro hjem til sitt i den lune høstkvelden. 
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