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Veterankveld 9. september 2013  - referat 
 
Da leder Liv var opptatt med valgavvikling denne kvelden, ble det Ole som loset oss gjennom de 
snaue to timene ved et meget hyggelig pyntet bord, og æren for det hadde som alltid vertene, og denne 
gang var det Anna Helene, Astrid og Jostein. Etter å ha ønsket velkommen fikk Ole alle de 21 
frammøtte med seg på sangens vinger, og for anledningen ble det gode, gamle "Nidelven" som  klang 
så vakkert at den ble,registrert også utenfor klubbhuset. 
Deretter leste sekretæren referat fra den siste samling før sommerferien, nemlig den tradisjonelle 
spekemataftenen 10 juni. Han nevnte også at st.Hans-turen  hadde gått som planlagt, men at den ble 
flyttet til gapahuken ved Øiungsvegen på grunn av usikkert vær. Været bedret seg, og det ble både 
kaffebål med "nogo attåt", samt en "mini"- natursti. Sekretæren beklaget også at turkomiteen var 
uteglemt i hans referat i Varingen fra høstens fine fjelltur. Bildene var imidlertid ok, særlig Sveins 
oversiktlige  "her - står - jeg - bilde", tatt ved avreisen fra Savalen. 
  
Forsamlingen fikk så smake på Anna Helenes delikatesser, nemlig eple- og gulrotkake, den første med 
is i anledning høstens første møte. I tillegg kunne vi nyte en perfekt utgave av Astrids kringle, og den 
sto også til terningkast seks. Etter en hyggelig kaffekos opplyste Ole at Hadelandsutgaven av søstrene 
Bjørklund nå er friske igjen, og det var igjen flertall for et stevnemøte med et knippe av deres kjente 
sanger.  
 
Ole overbrakte også en takk fra HIL`s hovedstyre  til vaffelstekere og andre fra veterangruppa som 
hjalp til under NM i langdistanse orientering fra Varingskollen i august. Vi kom også inn på at 
vedstabelen på Veteranhaugen må fornyes. Svein K, Arne, Jostein, Ole og Halvor meldte seg  til dette, 
og endelig dato bestemmes på neste møte. 
  
Som en ekstra hyggelig avslutning viste Svein B. mange bilder fra gapahuken ved Elvannet, både eldre 
og nyere bilder som  som ga et godt inntrykk av mangfoldigheten og den spesielle stemningen under 
de tunge graner der oppe i den vestvendte lia med fin utsikt til kjente Nordmarksåser. På vegne av 
"Huken" inviterte han veterangruppa til et besøk der onsdag 18.september med avmarsj kl. 10.00 fra 
Hakadalsfeltet. Ved hjelp av e-post og telefon ordnes informasjon om praktiske detaljer. Når dette 
referatet blir opplest er turen forhåpentligvis et hyggelig minne. 
 
Åresalget ga kr. 1100,- i kassa , og den gjeveste gevinsten ble vunnet av Anna Helene. I anledning 
stortingsvalget sluttet vi i god tid før kl. 21.00, og resten av kvelden tilbrakte vi hjemme hos oss selv i 
selskap med Jens og Erna og andre kjentfolk. 
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