Veterankafe 18. februar – referat
I tåke og på speilglatt føre fant femten veteraner veien til klubbhuset, der Britt, Finn og
Svein hadde forberedt et tradisjonelt bord pyntet med fargerike krysantemer.
Åpningssangen, Margrethe Munthes «Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski» skulle
passe bra til årstiden, men ikke akkurat til denne milde og grå dagen.
Sekretæren leste deretter referatet fra møtet 4. februar, der det ble stilt noen spørsmål
bl.a. om selve byggeprosjektet på Elvetangen og om trafikkavviklingen, hvilket for det
meste handler om trygge «drop-soner». Som nevnt i dette referatet er det fortsatt noe
uklarhet om flere forhold. Imidlertid ser det ut til at visse forberedelser allerede er gjort
på nåværende gressbane. Det blir interessant å følge med i prosessen framover.
Som underholdning ble opplest et kapittel fra Johan Borgens lille bok «Far, Mor og
Oss», der han har en mengde spesielle betraktninger, bl.a. denne om sin far: «Det er en
masse sånt som far ikke skjønner at vi skjønner, men Eli sier at han er så klok at han
ikke kan drive å skjønne seg på småting. Turid sier at hvis en ikke skjønner seg på
småting så skjønner en seg ikke på noe!!»
Før dette innslaget hadde Randi lest regnskapet som var revidert og funnet i orden. Det
samme syntes de fremmøtte veteraner og gav kasserer Randi en velfortjent applaus.
Spørsmålet om dagstur 13. mai kom også opp, uten at det ble fattet noen beslutning,
bortsett fra en bemerkning om at det kunne være morsomt å se Sillongen i solskinn!
At Britt til slutt vant hovedgevinsten var populært og vel fortjent. Vår aktivitetsleder
presenterte den aller siste vitsen (kort gjengitt etter erindringen): «Æ og kona skal skille
lag!» «Hvorfor det?» «Ho har ikkje snakka til meg på to måneder!!» «Du burde tenke
deg godt om. Slike kjerringer er vanskelig å få tak i!!»
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