HIL Veterangruppa

Veterankafé 6. februar 2017 - referat
Kveldens høydepunkt ble utvilsomt møtet med Arnold Petersheim. Han dukket opp som
avtalt og utbrøt i det han tittet inn : «Her var det jo mye pen ungdom!». Selv er han
åttitre og holdt et engasjerende kåseri i nesten tre kvarter.
Før han slapp til hadde imidlertid Jostein på vegne av kveldens verter Astrid og Anna
Helene ønsket velkommen, og til den tradisjonelle åpningssang ble valgt «Lille, vakre
Anna», og den lød riktig vakkert med vårt blandede kor. Astrid hadde for anledningen
laget aldeles fortreffelige både wiener- og skolebrød, og med Anna Helenes ditto appelsinkake var kaffekosen godt i gang da Arnold slapp til med sitt lille fyrverkeri av historier fra sitt mangfoldige liv. Hans mange oppgaver innen teater og revy har brakt ham i
kontakt med flere av våre mest kjente skuespillere, og det var ikke langt mellom lattersalvene da de selvopplevde historier kom på løpende bånd. Han la ikke skjul på at han
også – som andre – hadde hatt sine triste stunder, men alt ble flettet så naturlig inn og
med så stor kjærlighet at vi alle satt glade og takknemmelige igjen, noe også applausen
tydet på. Arnold holder på med ei bok om sitt liv, og vi ønsker han velkommen igjen!
Henvendelsen til hovedstyret om å få på plass alt som hører til på veggene, har gruppa
ennå ikke fått noe svar på, men vi følger opp saken.
Det avsluttende åresalg gikk meget fint og ga full pott, og trekningen ble like spennende
som ellers der Paal vant de fleste og beste dråper.
Tro ikke mørket når solen går ned
I skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
Soloppgang.
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