HIL Veterangruppa

Veterankveld 21. oktober 2013 - referat
Denne kvelden ble det et hyggelig gjenhør med kjente tekster og melodier - ikke minst takket være de
"nye søstrene Bjørklund" fra Hadeland. Først åpnet vi imidlertid med den tradisjonelle fellessangen, og
denne gang falt valget på "Jeg snører min sekk" - til ære for sesongens første snøkorn som dalte ned
akkurat denne kvelden.
Fra hovedstyret kunne Liv meddele at det nå er i orden med kjerringdraktene, at det er et sykkelhopp
under bygging på den nordre banen og at det blir julegrantenning med et arrangement for barna.
Oppsettig av grana m.lys klarer ventelig Veterangruppa med sine spesialister og kontaktnett å ta seg
av også i år, men det er ingen selvfølge, så dette må avklares i god tid. (Sekr.`s anmerkning) Et tilbud
fra Svein B. om å organisere en aften med bl.a Øivind Blunck og Nils Vogt i "Jeppe på Bjerget"
torsdag 12. desember, fikk et tilstrekkelig antall fra veterangruppas medlemmer på en bindende liste.
Før dette hadde sekretæren, som for øvrig hadde glemt både lommetørklæ og sin oppgave som en av
kveldens verter, lest referatet fra 7. oktober. Heldigvis er Randi og Reidun både rause og tilgivende.
Dessuten har de utallige ganger laget laget nydelige bord , både med hensyn til pynt og kaker. Så også
denne gangen. Med høstlig lyng og gresskar - og lys og servietter i matchende farger - ble iallfall
sekretæren lettere beruset. Randis sjokolade- og eplekake hadde begge den ekstra lille personlige
"touch", noe Reiduns "brownies" og ostekake også hadde. Sistnevnte hadde også laget nydelige
tebrød som smeltet på tunga.
Dette var selvsagt en god opptakt til tonene fra de fire hadelandsjentene Solveig, Grete,Irene og Marit
- med etternavnene Hvinden, Bråthen, Rognstadbråten og Kalvsjøhagen. Det lille knippe sanger de
bidro med var så godt innøvet at det nesten var som å høre søstrene selv i deres glansdager. Utmerket
var også akkompagnatør og konferansier Jan Reidem. Vi hører dem gjerne igjen, helst med flere
sanger! Søstrene Bjørklund var for øvrig i sin tid utrolig populære over hele landet, ikke minst i
lokalmiljøet i Nittedal. I sin bok "Pappa Alf" skriver f.eks. Elin Prøysen, som bodde bare et steinkast
unna, at blant ungene ga det mer status å kjenne Bjørklundsøstrene enn Alf Prøysen!
Til slutt i sangavdelingen deltok alle med liv og lyst i "En Hakadalstrall" av Reidar Olafsen.
I anledning denne spesielle kvelden var det med gjester minst 35 til stede, og åresalget ga kr 1560,Selve trekningen gikk greit, men det mangler antakelig noen få årer. Det var mange gevinster - blant
dem både store og små flasker, og den som så mest eksklusiv ut ble vunnet av Arne.
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