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Veterankafé 12. juni 2017 - spekemataften - referat 
 

Til vårhalvårets avslutning – den tradisjonelle spekemataften – hadde styrets damer gjort en formida-

bel innsats med smakfullt danderte trau innholdende alt man kan vente til en slik aften. Bordets pynt 

med hvite roser, prestekraver og annet grønt i glassene var et syn for seg. ( Disse – ekte whiskyglass – 

var senere Reiduns bidrag til kveldens gevinster). I anledning kvelden hadde hun også sydd kuvert-

brikker som passet utmerket til resten av arrangementet. Kort sagt: både Reidun og resten av styrets 

damer har all ære for at alt ble både vellykket og velsmakende! 

Til åpningssang valgtes den gamle, trauste «Millom bakkar og berg», og den ble nydelig avsunget, 

ikke minst fordi både Liv og Paal var på plass.  Sekretæren leste som vanlig referatet fra forrige møte 

og kom i den forbindelse i skade for å servere følgende bløte vits:  

Politiet stoppet den syklende presten: «Det er forbudt å sykle uten å ha hendene på styret!» 

Presten: « Jo, men Gud styrer for meg!»  

Politiet:» Det er forbudt med to på en sykkel!»   

Forøvrig gikk tida fort med hyggelig brat ved og over bordene, og aktivitetsleder Svein B. nyttet an-

ledningen til å minne om dagsturen til Sandefjord og Strømstad tirsdag 20.juni med avreise kl 0930 

fra klubbhuset. (Husk avtalt pris i kontanter til kasserer). 

Veterangruppa kan i år se tilbake på 25 år som gruppe. I den forbindelse ga Paal en ganske grundig 

oversikt over gruppas utvikling og hva den har syslet med – til tross for at han ikke hadde hatt noen 

gamle skrifter å holde seg til. Starten ble til på årsmøtet 1992, der Arne Martinsen som leder i styret 

fikk med seg Paal og Liv Fredriksen, samt sentrale personer som Stein Langebraaten, Kikkan Løvstad 

og Per Jappee. Med Stein og Paals store interesse for kulturminner ble det mange turer i nærområde-

ne, turer som en forsommerdag endte hos Reidun der hun på sin måte trakterte gruppa som bare hun 

kan gjøre det og som ble grunnlaget og forbildet for alle spekemataftener siden. Turene ble etter hvert 

svært mange ,ofte tidlig på høsten og til forskjellige steder i Sør-Norge. Disse ble i mange år ledet av 

Paal som i sin lange formannstid gjerne fant fram til helt spesielle mål og med spesielle lokalhistorier, 

noe som har gitt mange fine opplevelser og verdifull kunnskap - videreført i samme trivelige spor av 

nåværende aktivitetsleder Svein B.  I sin orientering la Paal stor vekt på at gruppa, foruten å ha det 

hyggelig sammen, også skal støtte hovedlaget på forskjellige måter, noe som også er blitt gjort i alle 

år. Eksempler på dette er hjelp ved dugnader i klubbhuset og andre steder, samt ved forskjellige ar-

rangementer som Holmenkollmarsjen og 7-mila så lenge de varte. Videre alt i forbindelse med jule-

graner, oppgaver på Barnas skidag og «vedsjau» på Veteranhaugen og en del annet. Paals erindringer 

inneholdt mange detaljer som ikke gjengis her, og han sluttet med å si at vi dessverre er blitt færre 

med årene -  og takket både dem som «er her og har vært her» for hyggelige og gode minner». Alt 

dette er sekretæren sikker på at samtlige kan skrive under på. Paal fikk spontan applaus for sitt bi-

drag. 
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Så var atter en hyggelig veterankveld slutt, men den tradisonsrike utlodning ble det selsagt tid til og 

den gikk aldeles strålende under Anna Helenes ledelse der Liv vant mest vin, men Ulf var vel så hel-

dig, for han vant ei «halv ei» med «livets vann». 
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