HIL Veterangruppa

Veterankveld 19. november 2012 - referat
Til tross for utrivelig vær var 22 veteraner til stede denne siste ordinære kafekvelden. Liv ønsket
velkommen med den gamle, gode "Å kjøre vatten og kjøre ved". Den klang usedvanlig fint, men
så har vi en sangglad forsamling også ! Vertene Bjørg, Berit og Per hadde pyntet med naturens
eget vintergrønt i tilegg til søte, små blomster. Kakene var som vanlig eksklusive og meget
velsmakende (tosca - og krydderkake er ikke vanlig kost, og kringlestykkene sto også til
terningkast seks). Så fulgte en stund med den lune mumling som kjennetegner en god kaffekos, inntil leder Liv igjen tok ordet for å orientere om aktuelle saker:
Hun refererte fra siste hovedstyremøte der det bl.a. ble informert om aktiviteten i de enkelte
grupper. Den er til dels meget god, ikke minst når det gjelder fotball og ski, både alpint og
langrenn. Til vinteren er det 50 år siden Varingskollen alpinanlegg ble åpnet under stor festivitas
og med mye kjentfolk til stede. Jubileet markeres 2.mars på Aas gård.
Når det gjelder tenningen av julegrana, har veterangruppa som kjent tatt på seg å rigge til alt på
forhånd. Arne holder kontakt med Aas gård, og for øvrig er de som meldte seg som hjelpere selv
ansvarlige for å være tilgjengelige torsdag 29/11, senest kl 1100. Ved selve tenningen søndag 2/12
meddeler leder til hovedstyret at veterangruppa ikke kan påta seg annet enn å få selvetreet i orden.
Barneidrettsgruppa står for utdeling av kalendre, og forøvrig tar hovedstyret og/eller medlemmer
av gruppene utdeling av pepperkaker/gløgg og organisering forøvrig, særlig gang rundt treet til
toner fra "Blæser`n". Veterangruppa står for pepperkakene og gløggen, mens utdeling og
organisering forøvrig som nevnt faller på hovedlaget.
Ellers delte Liv ut forslag til verter for neste halvår, og sekretæren refererte fra forrige ordinære
møte 5.november og fra styremøtet 15.november. Til det første referatet, der vinneren av 5-mila
1950 , Harald Maartmann ,hilste til HIL nærmere 62 år etter at rennet gikk fra Hagen skole, bemerket Ingrid at hun husket arrangementet meget godt. Hun hadde selv hjulpet til med
serveringen, og det sier litt om forholdene den gang at smørbrødene til løperfesten ble skaffet på
dugnad, og hun hadde selv fått en "svingom" med norgesmesteren. Som kjent gjestet daværende
kronprins Olav Hakadal i forbindelse med rennet, og han og arrangementskomiteen inntok lunsj på
Aas gård,nærmere bestemt i disponentboligen på Vest-Mork , som ligger tett opp til stedet der start
og mål var den gang.
En oppfølger av forrige "quiz" - formet som en ord-rebus - engasjerte de grånende hoder, men det
ble likevel tid nok til åresalg og en spennende trekning som igjen innbrakte kr.1400 og der Britt
denne gang vant den største vinflasken.
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