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Veterankafé 25. september 2017 - referat 
 

Johanne og Kjell sto for alle forberedelser denne kvelden, noe de selvsagt gjorde med glans! Berit 

måtte som vert melde forfall, men bidro likevel med en utmerket sjokoladekake i tillegg til Johannes 

spesialrullade og «6-stjerners» eplekake. Bordet var stilfullt pyntet med høstens vakre farger i form av 

lønneblader, ringblomster, isbegoniaer og deilig duftende slyngkaprifol. 

Johanne ønsket velkommen og oppfordret til «Den glade vandrer» som åpningssang, og det gikk me-

get bra! Teksten er av Juul Hansen, som også har skrevet en mengde andre kjente slagere, bl.a. 

«Bjelleklang». Frammøtet var absolutt ikke det beste - bare tretten, da mange av forskjellige grunner 

var opptatt. Sekretæren hilste spesielt fra Anne Aabel N. som naturlig nok ikke var der på grunn av 

sønnens meget alvorlige sykdom. 

Under kaffen ble det som vanlig diskutert en god del, bl.a. om den forestående gigantutbygging av 

Elvetangen. Torsdag 28.september holdes et orienterende møte på Hakadal ungdomsskole om saken, 

som ikke bare dreier seg om en framtidig skole, men som også i høyeste grad berører Hakadal IL og 

de fleste grupper, også veterangruppa. Diskusjonen kommer nok til å fortsette! 

Sekretæren leste så referatet fra 11. september samt 2. del av historien om Abraham Korsganbråten, 

denne underlige eneboer i Nordmarka – og om hans tragiske endeligt.  

Et hyggelig innslag var Rolf, Espen og Nils Thomas` kaffekoking til sitt fotballmøte der de fikk med 

seg kaker fra veterangruppa. 

Det ble avklart at julebordet kommer i tillegg på den oppsatte møtelista, slik at det blir vanlig møte 

mandag 4. desember og julebord fredag 8. desember. Sekretæren kontakter klubbhusansvarlig og ber 

om at også denne dagen reserveres veterangruppa.  

Som vanlig ble alt avsluttet med åresalg og fordeling av gevinster, der Paal var den aller heldigste ! 

 

 

Hakadal 28.9 2017 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


