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Veterankveld 27. februar 2012  - referat 
 
Denne milde februarkvelden  - det 3.møte i 2012 - ga nok inspirasjon til allerede nå å velge  "No 

livnar det i lundar" som åpningssang. Vertene Bjørg, Berit og Per hadde tradisjonen tro sørget for 

et hyggelig bord og dertil både prinsesse- og krydderformkake. Til og med sukkerbitene var ekstra 

velsmakende. I vår nyvalgte leders fravær var det Arne som ledet det hele, og etter det obligatoris-

ke "velkommen" anbefalte han kaffe og kaker som innledning til de senere saker. 

  

Etter at referatet fra møtet den 13.februar var lest, ble vi minnet om Barnas Skidag søndag 4.mars. 

Det lot til at våre tradisjonelle oppgaver skulle være under kontroll med et tilstrekkelig antall både 

til forberedelser lørdag og på selve dagen. Så får vi håpe at alle, både store - og ikke minst de små 

- kan se tilbake på en hyggelig dag når dette leses. 

  

Forberedelser til gruppas jubileumsmiddag 11.mai er i gang, og Liv og Berits invitasjon ble delt ut 

- samt påmeldingsskjema (som sikkert går noen runder til). 

 

Også høstturen er på forberedelsesstadiet, og vi har allerede vært innom flere reisemål som hver 

for seg utvilsomt er interessante nok. Vi må imidlertid  bestemme oss for ett, og turkomiteen v/ 

Ole orienterte om en mulighet, nemlig en Sørlandstur med to overnattinger i Kristiandsand. Selve 

transporten er viktig, og vi ble enige om at det tas kontakt med turoperatør Tormod Carlsen for å 

høre hvilke tilbud han kan gi, f..eks både til Kristiandsand og andre steder - før vi bestemmer oss. 

Det er mange "variabler" ved en tur, og det er sikkert lurt å "belyse" så mange sider som mulig. Da 

blir vurderingen lettere. Foreløpig planlegger vi å bruke inntil tre dager i uke 34. 

 

Kveldens underholdning var et knippe vitser fra Per, alle innenfor sømmelighetens grenser - og et 

ditto vers fra en angrende sjømann v/Halvor. 

 

Per dirigerte trekningen med myndighet og humor - og sørget for at Signy vant både "Den Store" 

og to små. Også denne gang ga dette en netto på kr. 1400,-  Antall fremøtte var 22, og møtet ble 

hevet presis kl. 2100 - også det etter planen ! 

 

 
Hakadal 2.3 2012 
 

Halvor Gundersen   

Veteransekretær 
 
PS: Vi minner om at Veterangruppa ønsker seg flere medlemmer, og de som leser dette 
på HIL`s nettsider er hjertelig velkommen selv og/eller til å be andre ta en tur. Møtene holdes 
mandager hver hver 14.dag klokken 1900- 2100 i Hakadal IL`s klubbhus på Elvetangen, og vårt 
første møte nå er mandag 12. mars.  


