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Veterankafé 20. november 2017 - referat 
 

Med «radarparet» Randi og Reidun som verter denne kvelden var alt i de beste hender. Det ble også 
tid til både kaffe og mye prat , for alt var under kontroll i god tid. Undertegnede – tredjemann på la-
get- møtte opp i ekstra god tid for å ta sin del av sjauen, men bordet var alt klart med lystige ildtopper 
da han ankom.  

Etterhvert dukket det opp 21 veteraner som ble ønsket et litt famlende velkommen av den tredje ver-
ten, nemlig sekretæren. Åpningssangen «Når lysene tennes…» klang som vanlig meget bra, og sekre-
tæren leste så referatet fra møtet 6. november, der det bl.a. ble nevnt at Aas Gård også i år er innstilt 
på å hjelpe idrettslaget med den tradisjonelle julegran som er til glede for alle som ferdes både på 
veien og på Elvetangen. Tradisjonelt har veterangruppa stått for selve oppsettingen. Pål Røsjø plan-
legger å komme med grana torsdag 30. november mellom 10.00 – 11.00.   

Reidun hadde bakt en nydelig bløtkake med juledekorasjon, og Randi en tilsvarende kokoskake, og 
dermed var kaffekosen fullendt!  

Randi tok også opp påmelding til julebordet fredag 1. desember, og det ble 21, forøvrig samme antall 
som møtte opp denne kafekvelden.  

Et forsøk på underholdning ble gjort ved at sekretæren leste fra en bok med gamle ordtak, hvorfra 
hentes et par eksempler:   

«Eg får det att, sa mannen – han gav purka flesk» 

«Hardt mot hardt», sa kjerringa, ho feis mot tora.      

«Han strauk med i slaktinga», sa Ola om grisen. 

Åresalget gikk ganske bra, og de mange gevinster, alt fra vinflasker til syltetøy, ble fordelt under 
spennende trekning. Berit vant den gjeveste gevinsten! 
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