HIL Veterangruppa

Veterankafé 11. september 2017 - referat
Det første møte i september falt på valgdagen, noe som gjorde parkeringen litt vanskelig, men for de
18 frammøtte ble det et koselig møte der alle hygget seg ved vertenes bord – pyntet i høstens farger
med dekorative planter av Erica-familien. Verter var Britt og Finn, Signy og Svein K. I tillegg til det
stilige bordet hadde de som alltid sørget for kaker av framifrå kvalitet, bl.a. den meget sjeldne Ripskake som var ekstra fin og frisk.
Britt ønsket velkommen og anmodet om å starte med «Blant alle lande…» av Ole Vig. Den «gamle»
sølvgutt Paal dro det hele i gang, og dermed var høstens annen kaffekos i gang. Etter at den første og
beste tørsten var slukket, leste sekretæren referatet fra høstens møte 28. august der han beklaget at
uregelmessigheter vedr. kjøkkeninventar ennå ikke i brevs form var gått ut til enkeltgruppene vi hovedstyret. Kveldens verter understreket at både kjøkken og hovedrom var upåklagelig mht. renhold
og orden forøvrig.
Som litt «underholdning» leste sekretæren første del av historien om Abraham Korsganbråten, en
original eneboer fra det nordlige Nordmarka – ført i pennen av Gustav Finstad, som selv som gutt
hadde opplevd Abraham, dette levende skogtroll - over to meter høy og med kjempekrefter. Den avsluttende del av historien om Abraham får vi høre på neste møte 25. september.
Åresalg og trekning gikk med liv og lyst, og den gjeveste gevinsten tilfalt superveteranen Anne Karin.
Til slutt litt hverdagsfilosofi, denne gang ved Edvard Munchs gode venn Rolf Stenersen:
«Jeg er ikke særlig religiøs, men jeg er overtroisk. Hvis du ikke deler med noen, får du ikke
noe å dele. Eller sagt på en annen måte: Det eneste du får med deg i graven er det du har gitt
bort».
Hørt på valgdagen:
«Erna har begge bein på jorda!» «Jo, men en som har det kommer ikke av flekken!»

Hakadal 12.9 2017

Halvor Gundersen
Sekretær
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