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Veterankveld 12. mars 2012  - referat 
 

Denne kvelden gled godt inn i rekka av de mange tidligere med innbydende oppdekning og ditto 

kaker - alt stelt i stand av kveldens verter, Liv og Ulf, Ingrid og Arne - og med ei ekstra god kring-

le fra Reidun. Den kom godt med idet kommunekoret "KOSAK" også skulle være kveldens gjes-

ter. Leder Liv minnet om det og takket for dugnaden på "Barnas Skidag" etter at hun hadde ønsket 

velkommen. I den forbindelse formidlet hun en hilsen og takk fra hovedstyret. Undertegnede som 

en av "starterne" registrerte også bare fornøyde fjes og kom til å tenke på de siste linjene i Sand-

becks "Skivisa".Den dreide seg riktignok om et hopprenn, men stemningen var akkurat den sam-

me:  - "Da alle hadde døtti og alle hadde stått - var mesterskapet over og jamen var det flott.  For 

resultatet  viste at alle sammen vann - så ropte døm et lystig hurra for alle mann."   

  

Liv nevnte at jubileumsfesten fredag 11. mai går etter etter planen og at hovedstyrets formann Geir 

inviteres i tillegg til Sissel og Thomas som på så mange måter i alle år har støttet både hovedlaget 

og veterangruppa. Den oppsatte kafekvelden 14.mai går da av naturlige grunner ut, og "spekemat-

aftenen" 4.juni blir en vanlig kafekveld. Ledige verter finner sikkert ut hvor de naturlig går inn. 

  

Det som hittil er nevnt gikk så fort og greit at den tradisjonelle åpningssangen - "Den første løve-

tann" -  virket helt naturlig på dette tidspunkt. Tradisjonen tro får også alle som fyller såkalte "run-

de år" en blomsterhilsen, og for denne takket Ole på vegne av Oddveig som fylte sytti år 10.mars. 

  

Så var det korets tur, og de presenterte seg meget originalt med den fengende "Brudemarsj frå Sel-

jord"  mens de marsjerte inn. Dernest fulgte et par folkesanger, og de var bl.a. innom både Prøysen 

og Evert Taube før de avsluttet like originalt med visa om "Anna og Johan", der vår egen leder 

med sin klokkeklare stemme var en besnærende kontrast til "Johans" dype bass.( Lars Ole Berg) 

Både den nye dirigent Linda og den tidligere Turi var aktive som dirigenter, og  begge kom meget 

vel fra sine oppgaver. Som en hovedkonklusjon kan vi vel si at mange gamle og kjære sanger blir 

som nye og enda vakrere når de får en så profesjonell "innpakning" som "KOSAK" klarte denne 

kvelden. 

  

Etter konserten hadde vi den vanlige skravlekosen til kaffe og kaker, og det ble til slutt foretatt en 

meget spennende trekning av Liv og Arne.Gevinstene fant raskt sine heldige vinnere, og ekstra 

hyggelig var det at en fra koret vant den store, eksklusive flasken. Arne takket koret for en nydelig 

sangbukett, og koret svarte med en fin versjon av "Kjerringa med staven". 

  

Til slutt orienterte Ole om to tre-dagersturer, en til Skagen og en til Kristiandsand. Kristiandsand- 

turen hadde han som lovet  snakket med Tormod Carlsen om og leste en detaljert beskrivelse, ba-

sert på et tilbud på minimum 25 deltagere (3480,-) 

  

Helt til slutt vil undertegnede  nevne  en henstilling fra skigruppa om et bidrag på kr. 200,- som et 

tilskudd til utbedring av lysløypa. Dette ble dessverre glemt sist, men er like aktuelt med tanke på 

nye vintersesonger.   
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Antall frammøtte fra veterangruppa var 26, og takket være korbesøket ble inntektene av åresalget 

denne gangen hele kr.1850,- 
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Halvor Gundersen   
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