HIL Veterangruppa

Julebord 6. desember 2013 - referat
Bygdas fineste utejulegran hilste velkommen til årets veteranjulebord. Takket være god bardunering
hadde den klart seg bra i de siste dagers vind. Innendørs hadde styrets damer sørget for et meget
stemningsfullt bord der intet manglet. Etter hvert strømmet gjestene til - 26 i tallet - og etter den
tradisjonelle velkomstdrink kunne leder Liv med noen velvalgte ord ønske velkommen til alle, og til et
bord som vil bli husket lenge, både på grunn av bordet selv med pynt av barlind og levende lys på røde
duker, og ikke minst fordi maten - som var av beste merke fra Askepott Catering - og som så ofte før
ble servert med eleganse og humør av fire spreke fotballjenter: Emily, Bente , Trine og Line.
Fotballjentene fortjener sannelig ekstra honnør for både måten de serverte på og for sangene de
fremførte til ære for "veterana". Det bidro ytterligere til den fine julestemningen, og det ble selvsagt
skålt for jentene opptil flere ganger. En antydning fra dem om at de kanskje skulle ta en pause med
serveringsjobben ble sterkt imøtegått av forsamlingen - og det ble atter skålt og klappet for dem. Før
de dro hjem etter vel utførte oppgaver fikk de igjen takk fra Liv - samt noen edle dråper til førjulshygge. Etter all dene virak følte de seg naturlig nok litt smigret, og de lovet faktisk å vurdere positivt
en ny forespørsel ang. neste års julebord.
Et julebord av denne kvalitet tar selvsagt tid, og Liv hadde også på tradisjonelt vis sørget for sanger,
noe som passet bra for sangglade veteraner. Riktignok var den ene sangen, Julekveld i skogen, litt trist
- så trist at den begynte å bli morsom igjen, men også den endte godt. Men det beste var at alle
sangene fikk "levende" akkompagnement, nemlig ved Bjørn Elgstøen. Han spilte også opp til dans
etter maten, og en stund var det riktig livlig på dansegulvet. Bjørn tilbrakte sine første år på plassen
Elgstøen mellom Gjerdingen og Katnosa - og sin ungdomstid i Hakadal. Som pensjonist har han med
sitt trekkspill skapt stemning ved mangt et arrangement både i Hakadal og på Nordmarka - og andre
steder. Han fikk selvsagt også velfortjent applaus og ble ønsket velkommen igjen!
En bildekavalkade fra Savalen-turen ble det også tid til. Svein B. hadde lagt til rette et gjensyn med
alle stedene vi var innom på denne vår fine solskinnstur i den Østerdalske fjellverden og gjennom
Rondane og Jotunheimens forgårder. Spontan applaus også til han!
Til slutt fant de mange gevinstene sine heldige vinnere, og siden alle årer ble solgt, innbrakte dette
igjen kr. 1400. Liv vant fruktkurven, og til slutt takket vi vertene og hverandre for et særdeles
hyggelig julebord.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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