HIL Veterangruppa

Veterankveld 8. april 2013 - referat
Hele 27 veteraner hadde funnet veien til klubbhuset denne fine, men litt kjølige aprilkvelden, og på
oppfordring fra Liv ble kvelden som vanlig innledet med en god, gammel sang - nemlig "Jeg blir så
glad når solen skinner" - og dette bidro ytterligere til den gode stemning som allerede lå over Bjørg
og Berits innbydende bord.
Etter at referatet fra møtet 11.mars var opplest og ingen innsigelser fremkommet, nevnte Liv et par
punkter fra hovedlagets årsmelding, der det var rettet en takk til gruppa vår for god hjelp ved
forskjellige arrangementer. Dette er selvsagt hyggelig, og vi har jo klart å fortsette med det også inn i
det nye året. Hun understreket at den nye formannen, Olav Grindalen, etter hvert ønsket å besøke de
forskjellige gruppene, og det ser vi selvsagt fram til.
Hun nevnte også at vi snart har et styremøte der bl.a. litt om høstturens økonomi tas opp. Det gjelder i
første rekke hva vår egen kasse kan bidra med. Svein B. minnet i den forbindelse om at han selv, Paal
eller Ulf straks må få beskjed dersom det dukker opp"nye", fjellfrelste folk som kan tenke seg å være
med på Savalen- turen 20-22. august. Det er viktig å være oppjustert på antall deltakere til enhver tid,
og derfor gikk også deltakerlista en ny runde denne kvelden. Til slutt fikk Gro en stor takk for alle
forberedelser i forb. m. den vellykkede "My Fair Lady" - forestillingen.
Som underholdning denne kvelden bidro Paal først med en tankevekkende rapport fra en dame som i
stedet for å bo på aldershjem hadde utnyttet alle muligheter og kunne leve luksuriøst og billigere på
cruise. Den historien smakte nesten like godt som Bjørgs sitronkake og Berits kringle. I tillegg bidro
sekretæren med hvordan elever kan forstå eller misforstå på forskjellige fagområder.Siden det ikke er
så lenge siden påske, kan følgende tjene som eksempel: " Jesus ble korsfestet mellom to forskjellige
røvere. Da han gjenoppsto, viste han seg først for noen kvinner for at nyheten skulle spre seg fortere."
Per kom også med noen gode fra barnemunn.
Utlodningen er alltid spennende,og under Pers ledelse blir dette alltid en del av underholdningen. Så
også denne gang. Helt til slutt nevnes at Anne vant hovedgevinsten og at det hele innbrakte kr. 1400.
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