HIL Veterangruppa

Veterankveld 5. november 2012 - referat
Vertene Anne, Paal, Gro og Svein hadde denne gangen forberedt kvelden på en måte som føyet
seg pent inn i rekken av tidligere koselige kvelder. Kaffebordet var utmerket til den minste detalj og både sjokoladekakene og vannbakkelsen var kort og godt profesjonelt laget. For øvrig ønsket
Liv velkommen med den tradisjonelle sangen - som denne gang ble Alf Cranners fine "Din Tanke
Er Fri".
Deretter leste Halvor referatet fra møtet 22.oktober. Det var ingen bemerkninger til referatet, og
Halvor benyttet også anledningen til å hilse til Hakadal I.L og Veterangruppa fra mannen som vant
50-kilometeren under NM i 1950, Harald Maartmann. Det året gikk som kjent 5-mila og kretsstafetten fra Hagen skole, og HIL var tildelt arrangementet i anledning sitt 50 års-jubileum.
Maartmann er i dag et mosegrodd, men sprekt skautroll på 89 som fremdeles skjøtter sin form,
men naturlig nok går det litt saktere nå.
Liv nevnte videre at to av medlemmene som for tida er syke - sikkert vil sette pris på en egnet
oppmerksomhet, og dette var det selvsagt enighet om. Halvor tar kontakt med Per, og de sørger for
at dette går greit.
Videre minnet Liv om at julegrana som før tennes første søndag i advent, og vår gruppes erfarne
karer klarer sikkert dette. Et godt samarbeid med Aas gård (Pål Røsjø) er vi imidlertid avhengig
av, men det går helt sikkert i orden bare vi finner dag som passer for hogst og oppsetting. Treet har
i alle år vært et fint blikkfang i advent- og juletida, og noen har også ønsket å få til - som tidligere litt ekstra festivitas rundt selve tenningen, f.eks med et av korpsene våre. Liv tar opp dette på
første hovedstyremøte, særlig med hensyn til de ekstra utgifter som knytter seg til et ekstra
arrangement, stort eller lite.
Forøvrig har "Blæser’n" konsert på Elvetangen førstkommende søndag!
Gruppas eget julebord 6.desember vil ventelig få et tilstrekkelig antall påmeldte, og selv om det
ennå ikke er avklart med musikk, kommer vi ganske langt med god mat og godt humør.
Som underholdning hadde Liv funnet fram en en sang fra krigens tid, skrevet av hennes mor. Den
handler om det intime skimiljøet som ga seg utslag i en rekke uhøytidelige konkurranser og
som sikkert virket sammensveisende i en vanskelig tid. Her gjengis strofene i et av versene.
Refrenget er fra Otto Nielsens kjente Grini-sang "Det har vi" osv. ( "Ute " betyr vel her "andre
steder.") :"Ingeborg og Margit fra Klokkertopp / er slitne i blant, men gir ikke opp./ Leder vi har,
ja du snakker om kar. / Gid alle så ivrige var/.(refr): Det gjør han, det gjør han - en sånn har dem
næggu`ke ute. / Nei det må være utrivelig - ikke ha en sånn som han!"
Per fortsatte underholdningen i samme leia ved å lese opp noen frodige referater fra sin fars
"Skirenn - protokoll". Den inneholder referater fra helt private familierenn til større illegale renn
med deltagelse av til dels landskjente løpere.
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Til tross for bare 18 frammøtte ga åresalget et overskudd på kr. 1250,og trekningen gikk som
vanlig "strøkent".
Til begeistret applaus fra forsamlingen vant Ole "Den store".

Hakadal 6.11 2012

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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