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Veterankafé 5. januar 2018 - referat 
 

Med Anna Helene, Astrid og Jostein ved roret ble også denne kvelden avviklet i den gode, tradisjo-

nelle stemning og med alt på plass i rett tid. Til tross for snømengdene fant likevel 18 veteraner veien 

til klubbhuset denne kvelden, og etter at Jostein hadde ønsket velkommen ble det hele åpnet med Ib-

sens «Vi vandrer med freidig mot». Etter denne flukt på sangens vinger (som forøvrig klang usedvan-

lig vakkert) henga man seg til den viktige og koselige «kaffe-og–kaker-prat» 

Da sekretærens skriver/printer p.t. ikke funker, var gruppas datakonsulent  Svein B. straks villig til å 

lese referatet fra årsmøtet 22. januar, noe han utførte til alles tilfredshet. Referatet inneholdt også to 

dikt, det ene om sne og det andre om snø. Svein deklamerte med imponerende innlevelse og fikk app-

laus for sin fremføring 

Jostein tok opp tråden fra årsmøtet der utbyggingen av Elvetangen var et naturlig samtaleemne. Han 

pekte bl. a. på at de nåværende planer planer skiller seg vesentlig fra det som ble framlagt på infor-

masjonsmøtet i høst. Det knytter seg fremdeles usikkerhet til hvordan trafikkavviklingen skal løses og 

hvor mye areal som kreves i den forbindelse. I det hele – ut fra de siste, vedtatte planer - ser det ut til 

at Hakadal IL som hovedgrunneier får et betydelig redusert areal å disponere, både innen- og uten-

dørs. (Klubbhuset skal som kjent rives og erstattes med rom i den nye barneskolen). Jostein syntes 

også det var underlig at den påbegynte flomvollen ikke inkluderte de to siste hus mellom elva og 

RV4.  Svein B. henviste til Kartverket når det gjelder eiendommer som blir berørt. Anna Helene opp-

lyste at formannen i hovedlaget kommer på neste møte 19. februar og gir oss de siste opplysninger. 

Det var ingen spesiell underholdning, bortsett fra at det ble lest et par svenskevitser og at sekretæren 

leste om snømann Frost og frøken Tø som gikk en tur på Abildsø – fant en benk, og mens de satt, 

snakket de om ditt og datt. Snømann Frost forelsket seg, og han sa: få kysse deg! Men da frøken Tø 

var varm,  smeltet hun hans høyre arm. Da han kysset hennes kinn, smeltet han litt mer inn, da han 

kysset hennes munn, svant han vekk i samme stund. På en benk på Abildsø sitter stakkars frøken Tø. 

Snømann Frost er smeltet opp! Hun har helt ham i en kopp! 

Trekningen gikk også med futt og fart, og plutselig var nok en koselig kveld over! 
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