HIL Veterangruppa

Veterankveld 28. april 2014 - referat
Kveldens verter Anne og Paal, Gro og Svein vartet opp med tradisjonelt og
innbydende bord. Høydepunktet var imidlertid vannbakkels som var akkurat så
luftige og velsmakende som bare eksperter kan få til. Når man dertil kunne
forsyne seg med rykende ferske wienerbrød, ble det et perfekt tilskudd til kaffen
og gjorde sikkert sitt til at praten gikk minst like lett som vanlig. Derfor var det
ekstra hyggelig at Svein bemerket at så mange som 23 hadde funnet veien til
klubbhuset denne fine vårkvelden.
Liv kunne så ønske velkommen med en sang som Paal hadde funnet fram til. Den
handler om å spare på strømmen, og var ukjent for de fleste, selv for Elin Prøysen.
I og med at den gikk på den velkjente "Gøy på landet"- melodien, klang den feiende
friskt i lokalet.
Liv minnet også om at onsdagenes fotballskole trenger litt praktisk hjelp, så
dersom noen kan avse tid mellom 1230 og 1600 er de hjertelig velkommen!
(Henv. til Berit)
Svein K takket også for oppmerksomheten fra veterangruppa i forb. med sitt
jubileum. Paal hadde også en interessant orientering om hvor tidlig og hvor seint
påskedag kan komme. Det er hhv 22.mars og 27. april. Før alt dette hadde
imidlertid sekretæren lest referatet fra møtet 7. april. Han leste også - i forb. m.
Prøysenåret - en liten lørdagsstubb - "Dotter åt den andre kjerringa" (Det æ itte så
greit å ha vørti oppattgift når`n ha store unger fra før, får unger med den nye
kjerringa å hu åsså ha` sine unger fra før.)
Siden dette var siste møte før turen til Tronstad gård i Holmsbu, understreket
Svein at for enkelhets skyld går bussen fra klubbhuset kl. 0900. Der er det greit å
parkere så tidlig.
Som en ekstra underholdning leste Paal noen skademeldinger fra biluhell. Det er
ganske utrolig hva en kan få seg til å skrive i gitte situasjoner, f. eks. "Ulykken
kunne vært unngått hvis vi begge hadde klart å stoppe" Eller: "Jeg kjørte på en
stillestående buss som kjørte i motsatt retning."
Åresalget og trekning gikk meget greit, og Gro vant den store og fineste vinen.
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