HIL Veterangruppa

Veterankveld 11. februar 2013 - referat
Primula hører med til de første staudene om våren. Det ble derfor en ørliten følelse av vår over
bordet som møtte 20 veteraner til det andre møte i det nye året. Dessuten hadde Gro tryllet fram tre
kakeslag med vannbakkels i spissen - og disse fikk alle god avsetning. Godt hjulpet av Svein og Ole
og med Gro som kunstnerisk leder var alt det praktiske i de beste hender.
Leder liv åpnet som seg hør og bør med et velkommen til hver og en - og som den sangglade person
hun er fikk hun alle lett med seg i "Hjem, kjære hjem", og "Det er en fin ting å vinne venner". Dernest
- etter å ha formidlet en takk fra Signy for oppmerksomheten ved hennes "runde år" - formidlet hun
tilbud og ønsker fra hovedstyret. Tilbudet er generøst og gjelder fellestrening m.instruktør på dagtid.
Da flere åpenbart har mange "jern i ilden", ble det ikke tatt noen avgjørelse denne kvelden, men det er
jo et utmerket tilbud, noe som ble understreket.
Liv nevnte også "Barnas Skidag", som for vårt vedkommende arrangeres søndag 3.mars da det er et
større jubileums-arrangement 10.mars og parkeringen vil bli opptatt i den forbindelse. Forøvrig er det
våre tradisjonelle oppgaver som er ønsket også i år, og av gutta meldte følgende seg også til
forberedelser 2. mars kl. 11: Ole, Ulf, Halvor, Leif og Svein K. Det ble også nevnt at noen av de
morsomme "kjerringdraktene" ikke er på sin vanlige plass og at litt "detektivarbeid" må gjøre i den
forbindelse. Bl. a. ringer Liv et par sentrale personer.
Den på årsmøtet valgte turkomite har hatt sitt første møte og foreslår å kalle seg "aktivitets-komité".
Den har allerede drøftet bl.a. høstturen og konsentrert seg om dagene 20- 22 august, helst med
fjorårets sjåfør og med et minimum på 25 deltakere. Hovedbase blir Savalen med besøk til bl.a.
Folldal, Rausjødalen og Einunddalen med disse dalers meget spesielle severdigheter. Siste dagen blir
også spesiell i det turen legges gjennom Grimsdalen bak Rondanemassivet, ned i Gudbrandsdalen til
Vinstra og derfra opp igjen gjennom Jotunheimens forgårder til Beitostølen og hjem via Valdres. I
fint vær er dette en eventyrlig tur, og aktivitetskomiteen fikk også spontan applaus for sitt forslag.
Aktivitetskomiteen mener for øvrig at det bare er hyggelig med andre forslag til "småturer". Vi har
allerede nevnt bedriftsbesøk, eksempelvis på Ringnes, kino-/teaterturer m.m. Det er da nyttig at alle
har epost-adresser og tlf.nummer for hånden slik at flest mulig får vite om eventuelle lysende ideer.
Den som ønsker å "ta en tur" lar da "jungeltelegrafen" gå slik at helst alle får vite om ideen. Dette er
særlig aktuelt dersom noe dukker opp før en rekker å bekjentgjøre på vanlig møte. Turkomiteen bør
da få vite om det og kan være "pådriver", men selve turen og opplysninger om den er “idemakeren"
ansvarlig for.
Alt dette rakk vi på snaue to timer, innbefattet en spennende trekning der fine gevinster, både faste og
flytende, fant sine lykkelige eiere. Dette innbrakte kr.1270.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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