HIL Veterangruppa

Veterankafé 10. oktober 2014 - referat
Denne kvelden kunne leder Liv ønske 23 veteraner velkommen. Ekstra hyggelig
var det også at Ole - med hjelp av Sveins skinnende sorte Subaru – kunne møte.
Dette ble da også understreket av Liv, etterfulgt av en spontan applaus. Den
tradisjonelle sangen ble denne gang en som passet på i den stadig mørkere høsten,
nemlig “Når lysene tennes derhjemme”, og sangen klang ekstra godt fordi gutta
denne gang virkelig tok i, noe Liv – som selv er sanger og står i sangforening –
understreket.
Liv opplyste også at hun hadde konferert med en pensjonert og meget erfaren
fysioterapeut som var villig til å ha noen minutters enkle øvelser med oss, særlig
med tanke på balansetrening. Forslaget ble meget vel mottatt
Sekretæren leste så referat fra forrige møte, hvilket var ganske kort og bare
forlenget med noen såkalte visdomsord som var ment å være morsomme, iallfall
en gang. I forbindelse med hovedstyremøte tirsdag 7.oktober lovet sekretæren å
møte i stedet for Liv som er opptatt den kvelden. Sekr. vil der invitere formannen
– i likhet med tidligere formenn – til en av høstens kafekvelder.
Den vanlige kaffekosen ble like hyggelig som tidligere, og Livs bingovariant viste
seg å være ganske spennende. Det er imidlertid viktig at ingen i iveren
kommenterer unødig, da dette kan virke forstyrrende på selve spillet. Husk på det
til neste gang! Antall brikker bør også økes, men her kan jo den enkelte bruke
fantasien. Har du ikke et lite glass med 10 –ører et bortgjemt sted? Sekretæren
leste også ei vise av vår alles Prøysen, nemlig “Morskjærlighet” Dessuten en liten
stubb fra “Jinter je har møtt” – om a` Gunda som likte at`n Sigvart lova både ditt og
datt uten å gjøra det grann!
Åresalget ga full uttelling og eklstra hyggelig var det at Ole vant flest dråper.
Helt til slutt noen ordtak (“ordstø”) fra Hadeland”:
· “Den buksa er itte hel hølimellom”
· “Dreg, du den så dreg du nok den og, sa mann tel merra, – han lesste staur”
· “Det er itte greitt, sa guten, fekk bek i håret”
· “Det går snart over ,sa guten, klemte hue ta katta i døragløtten”

Hakadal Idrettslag – Pb. 113 Åneby, 1485 Hakadal – org.nr. 983 951 244 (Enhetsregisteret)

Side 2 av 2

·
·
·
·
·

“Du kan nok jaga ut bikkja, men du har att lukta”
“Han er så lang så`n må stå på knea når`n ska klå seg i hue”
“Ja, både je og kjerringa, sa mannen, dom sporde om`n var gift”
“I dag spelte vi godt, sa belgjetråkkern”
“Lite veit je, men det veit je, sa guten, at det ska itte vara fire bein i senga
når`n far itte er heme”
· “Skål for eit langt liv og ei si bukseræv”
· “Je sier kommer, bære je kjem i hau det, sa granasokningen”
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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