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Veterankveld 23. september 2013 - referat 
 
Da vår sangglade leder Liv denne gang befant seg i den tidligere OL-by Sarajevo, ble det Ole som 
atter - i kraft av sin styreposisjon- ledet kvelden, noe han gjorde på en utmerket måte, og han fikk 
straks forsamlingen med seg i allsangen. Denne gang falt valget på "Jeg blir så glad når solen skinner", 
og det har den gjort mye, både i sommer og i høst. Dernest leste -som vanlig- sekretæren referatet fra 
forrige møte. 
 
To av gruppas medlemmer - Per og Leif - hadde fylt såkalt "runde år" siden sist, og begge takket 
behørig for oppmerksomheten. Den store kaffekosen fulgte umiddelbart, og Britts kringlevarianter, 
hhv. med perlesukker og med melis, fikk god avsetning. Det gjorde også Signys eple- og 
tyttebærkake. At det dertil fulgte is med, satte en ekstra spiss på det hele. Bordet var som vanlig 
innbydende pyntet, og det kan hende at Finn og Svein K. hadde deltatt med det praktiske her. 
 
Under kaffen benyttet Ole anledningen til å takke for sist i Gapahuken. Der var det til sammen 18 
stykker, og været ble brukbart tross dystre spådommer. Det hyggelige laget frister til gjentakelse.  
Videre opplyste han at hadelandsutgaven av Søstrene Bjørklund kommer 21. oktober og at vi bør 
reklamere litt ekstra for denne kvelden. 
 
Det ble også avtalt at de som tidligere hadde meldt seg til dugnad på Veteranhaugen skulle møtes der 
tre dager etter, og det fungerte etter planen. Vedstabelen vokste raskt i takt med presise øksehogg og 
og ilter dur fra Stihl og Husqvarna. I tillegg til våre egne drevne vedspesialister fikk vi også god hjelp 
av Arild Syversen, en god venn av Huken med "veasjuken". Dagen ble avsluttet med besøk av Paal og 
Anne - og sola skinte fremdeles høyt da de siste forlot haugen og Askmyra stadion. 
 
Av ekstrainnslag denne kvelden hadde Per og Ole hver sin særlig morsomme historie der antydningens 
kunst var på sitt beste. Som et forskudd på Prøysen-jubileet neste år leste sekretæren den ikke så 
kjente "Åkke er det hæin tæk?" i en noe avkortet form. Den blir derfor gjentatt i sin helhet ved en 
senere anledning. 
 
De nitten frammøtte fikk igjen avslutte med et av de faste og spennende innslag, nemlig åresalg med 
påfølgende trekning. Denne gangen ga det kr. 1200,- i kassa, og Kari vant den såkalte "gjeveste". 
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