
                                                                                         KAFEKVELD  I  VETERANGRUPPA  HIL  1.APRIL  2019. 
 

Det som gjorde størst inntrykk denne kvelden var utvilsomt et intervju fra 1972 med 
Helge Ingstad. Dette hadde en av kveldens verter, Svein B., funnet i NRK`s arkiv og lot 
forsamlingen ta del i. Ingstads navn er jo dessverre i den senere tid knyttet til den 
ulykksalige fregattens ferd, men mannen av samme navn hadde nok helt andre 
kvaliteter enn sjøfolkene som lurte hverandre i skjærgården på Vestlandet. 
 
Aller først ønsket imidlertid Paal – på vegne av vertene Anne, Gro og Svein – samtlige 20 frammøtte 
velkommen til et vårlig pyntet bord (tulipaner og gåsunger) denne første aprildagen i Elvetangens 
skjebneår 2019.  Til Prøysens koselige «Den første løvetann» ble møtet ordentlig åpnet, og 
tradisjonen tro leste sekretæren referatet fra møtet 18. mars, der han hadde lagt spesiell vekt på 
ordførerens gjesteopptreden, noe hun etter allmenn oppfatning kom meget vel ifra.  Det som ikke 
ble nevnt 18. mars, var utemiljøet.  At elevene får bruke fotballbanene i fritiden, hjelper jo noe, men i 
skrivende stund er det ikke et eneste tre på den gamle Elvetangen .  Det gledelige er at 
anleggsarbeiderne har tatt vare på juletrefoten og plassert den  et sted hvor de lett hjelper til med å 
plassere den på traktorhengeren når Pål Røsjø henter den før påske for mellomlagring på Aas gård. 
 
Det ble drukket mange kaffeskravlekopper før innslaget med Helge Ingstad. Å høre han fortelle om 
sitt liv i Canadas villmark alene og sammen med indianere var fascinerende, ikke minst hvordan de 
f.eks. tok vare på  og spiste alt på reinsdyrene og på den måten unngikk skjørbuk i vanskelige tider. Vi 
ble lovet et innslag til med Ingstad senere. 
 
Det ble spurt om mandag etter palmesøndag fortsatt er aktuell som kafekveld. Flertallet gikk inn for 
det.  Tur til Sillongen mandag 13. mai går som planlagt med 14 stykker. De organiserer seg selv i 
ledige biler. 
Turen sammen med pensjonistforeningen i Tønsberg skjærgård går også som planlagt. Bussen tar 
opp påmeldte ved aktuelle holdeplasser. 
 

POLITIKEREN. 
Man spurt om hva han mente med 

det han hevdet – og svaret var rede: 
«Det er klart at det er som det var da det ble 

som det burde ha blitt hvis det ble det» 
 

Hakadal 3. april 2019, 
Halvor, 
Sekr. 
 


