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Veterankafé 7. mai 2018 - referat 
 

Med Randi og Anna Helene som verter og sekretæren som sjauer ble mai måneds eneste ordinære 

møte en hyggelig begivenhet - som det alltid er. De 21 frammøtte ble mottatt av et rosepyntet bord, 

og med damenes forførende gode krydderkake og ditto eplekake – var det atter duket for en trivelig 

stund. Etter velkomstord og en velklingende sang ble referatet fra forrige møte lest høyt og tydelig, og 

det var ingen vesentlige innsigelser til dette. 

Aktivitetsleder Svein B. minnet om turen tirsdag 29.mai med frammøte ved klubbhuset i god tid før 

avreise kl. 0930 og med retur til samme sted sen ettermiddag/ tidlig kveld. Før ferja går kl 1330 blir 

det tid til en tur i byen, evnt. med besøk på en av Thor Dahls hvalbåter som ligger som fast kultur-

minne i Sandefjord havn. 

For øvrig - siden en god del av veterangruppas medlemmer sogner til dagligvarebutikken på Tøyen-

haugen – ble det noe diskusjon om behovet for en utvidet eller ny butikk der, siden den som kjent er 

for liten og med trange passasjer. Berit kunne opplyse a utbygger er klar til å starte. Det er den kom-

munale kvern som maler for langsomt!  Det falt også en del kommentarer da det ble opplyst om pla-

ner for busstransport av elever til en «drop-rundell» i Blomsterbakken for elever fra «østsida» som 

skal gå på den nye gigantskolen på Elvetangen. 

For brukere av klubbhuset er det selvsagt viktig å ha en framdriftsplan å holde seg til. Idrettslaget er 

interessert i å kunne bruke garderober og baner til sesongslutt, så de slipper å måtte flytte trening og 

kamper i sesongen. Dette er innlysende. For veterangruppa er det også av stor interesse å ha forplik-

tende planer å holde seg til, ikke minst av hensyn til planleggingen av høstens kafekvelder.  

Tiden går fort i godt selskap, men det ble god tid til trekning og rydding. Med to «store» Ole var den 

heldigste denne gang. 

Referatet avsluttes med et vers fra diktet «Mai strofe» av Wildenvey:  

Og over det bristende våreventyr 

Går solen sin gyldne gang: 

Når solen mot slutten av mainatten gryr 

Da stiger fra struper og strenger en yr 

og gulltoneglitrende sang! 
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