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Veterangruppas julebord 1. desember 2017 - referat 
 
I regi av styret ble årets julebord som alltid en minnerik opplevelse. Allerede ved inn-
kjørselen hilste en prøvetent julegran deltakerne velkommen. Dagen før hadde nemlig 
tre karer fra gruppa forberedt mottakelsen og ordnet med oppsetting og lys, noe som 
heller ikke hadde vært mulig uten Aas Gårds gavmildhet og Pål Røsjø som sentral aktør . 
Han behandler de hydrauliske spaker med en kunstners følsomhet og presisjon! Denne 
årlige gaven settes umåtelig pris på av ikke bare Hakadal IL, men av alle veifarende, noe 
også sekretæren understreket i sine velkomstord da de 23 deltakerne hadde benket seg 
ved det særdeles vakre julebordet, for anledningen pyntet i julens farger - der sirlig 
danderte grankvister gjorde sitt til at rammen ble ekstra hyggelig denne første desem-
berkvelden i 2017. 
 
Årets julebord ble på flere måter spesielt: for det første var det ekstra hyggelig at Sissel 
og Thomas hadde anledning til å være med. Med deres spesielle tilknytning til HIL var 
de naturlige æresgjester denne kvelden. Thomas selv takket for innbydelsen og mintes 
bl.a. de som har gått foran, noe som er naturlig ved en slik anledning, selv om det er ve-
modig! Dette følte også Paal, for han formidlet  et tankevekkende resyme av Veterang-
ruppas historie , eller som  det også kan sies: Alt har vært NÅ en gang! Å dvele litt ved 
historien falt ganske naturlig fordi gruppa har eksistert i 25 år!  
 
Endelig – med planene for ut- og ombygging av Elvetangen som Nittedal kommune i sin 
visdom har vedtatt (men neppe har gjennomtenkt alle konsekvenser av) – ble dette også 
et naturlig tema under middagen, en middag som Askepott har all ære av og som ble 
servert med smil og eleganse av mor Gunvor og datter Helene. De kunne nesten måle 
seg med våre kjære fotballjenter som i alle år har hatt denne oppgaven!  Thomas glemte 
ingen da han med velvalgte ord takket for maten og for den fine rammen om det hele, 
noe styrets damer Randi, Berit og Anna Helene hadde forberedt ned til minste detalj. 
Samtlige damer, både innleide og «faste», fikk vel fortjent applaus. 
 
Timene gikk fort, men før kaffen ble det nok et øyeblikks stillhet da sekretæren leste 
takkeordene fra Anne Aabel N.  til Veterangruppa for oppmerksomheten ved sønnens 
bortgang tidligere i høst. 
 
Hjemmebakte kaker er alltid gode, og med iskrem i tillegg ble kaffekosen – som alltid – 
en salig blanding av muntre kommentarer og annen «skvalaprat» (tjukk L!) – som de 
sier på Hadeland. 
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To dager senere – søndag 1. Desember kl. 1700  tentes den vakre julegran i nærvær av 
en stor forsamling voksne og barn og med gang rundt treet til toner av Blæser`n.  
 

God jul til alle og vel møtt i det nye år! 
 
 
Hakadal 10.12 2017 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


