HIL Veterangruppa

Veterankafé 20. oktober 2014 - referat
Denne kvelden hadde superveteranene Reidun og Randi hånd om det hele , og
halloween-lysene skapte en koselig stemning blant japanske lykter og pyntekål.
Ikke å undres over at leder Liv foreslo å gå rett til skravle- og kaffekos, hvilket
også ble gjort, bortsett fra at vi først sang “Når lysene tennes der hjemme”, en sang
som passet godt nå i den begynnende mørketid. Atter var kakene – kringle,
karamell- og sitronkake - av vidunderlig kvalitet. Med litt is på toppen ble alt
sammen mer enn utmerket.
Sekretæren leste deretter referat fra forrige møte og nevnte også at han hadde
vært til stede på hovedstyremøtet 7. oktober. En representant fra kretsen
orienterte greit om prinsipper for administrasjon som bør være felles for alle lag,
og gruppene ga deretter en kort orientering om deres egen status. Lagets formann
lovet også å besøke veterangruppa
Reidun opplyste at hun hadde konferert med Guri om bruk av resten av midlene
innkommet ved Kikkans bortgang, og at dette burde brukes til en serveringstralle
og evnt. til serveringskanner, noe samtlige så ut til å være enige i.
Per leste deretter noen anstendige vitser, og sekretæren visa “Stubb” av Jakob
Sande.
Arne lovet å invitere Thomas og Sissel til vårt julebord og samtidig spørre om
juletre og transporthjelp til dette. Resten regner vi med å klare selv som tidligere.
Iallfall meldte det seg et tilstrekkelig antall. Det ble også avtalt dugnad
på “Veteranhaugen” mandag 3. november fra kl. 1100.
Kveldens trekning gikk som vanlig greit, og Per vant hovedgevinsten.
Til slutt noen Hadelands-uttrykk som ikke blir lest før 3. november:
· “Alle andre veit mer om deg hell du sjøl.”
· “Du får setta deg med` du står, ska du få kaffe før du går”
· “Det blir nok ei rå, sa kjerringa, steikte lompe, og så vart dom råe alle”
· “Det er bære å finne brura ved fjøsdøra hell ved storstudøra”
· “Det er itte så nøye, bære det er akkurat”
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“Det er ei tid ungdommen rasar, sa kjerringa, hoppe over et halmstrå”
“Det er mange her, sa gutten, såg i lua si”
“Det går over min forstand og langt inn i hue på presten”
“Går du forbi oss ein gong, får du sjå innom. Er itte je heme så er vel
kjerringa borte”
· “Je skjønte itte rekti hå`n sa, men for sikkerhets skuld tok je og drog tel`n...”
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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