HIL Veterangruppa

Veterankafé 3. november 2014 - referat
Denne gang var det Anne og Paal, Gro og Svein som var verter, og deres bord med
roser og levende lys føyet seg meget pent inn i rekken av de mange tidligere
oppdekninger som har møtt oss i det vi går inn i storstua. Denne gang var det 20
veteraner som fikk oppleve dette, og det lot til at alle trivdes meget godt. Det
skulle også bare mangle, så mye godt forarbeid som var gjort. Ikke minst gjaldt
dette kakene, som for anledningen var Swissroll, tebrød og forførende god
sjokoladekake.
Før forsamlingen henga seg til bordets gleder, foreslo imidlertid Liv at vi
samstemte i den gamle slager “De nære ting,” der selve innholdet er like aktuelt i
dag som den gang Paasche-Aasen skrev den. Dernest opplyste hun at
fysioterapeuten tar sikte på å komme etter jul og at det er avtalt med “Askepott”
om maten til julebordet. Arne meddelte at han hadde konferert med Thomas vedr.
julegran og at dette vil gå i orden etter tradisjonelt mønster. Endelig nevnte Liv at
hun tar sikte på årsmøte i slutten av januar. Hun deltar på hovedstyremøte 4. nov.
og vil der understreke at veterangruppa også i framtida har hånd om sin egen
økonomi, slik som alle år hittil. Paal bidro med noen visdomsord om kvinner og
menn, og han leste også de meget tankevekkende Jens Bjørneboes ti bud.
Sekretæren leste så referat fra møtet 20. oktober, der han hadde supplert teksten
med noen uttrykk fra Hadeland, noe som så ut til å bli vel tatt i mot. Både Per og
Svein K. bidro med en munter liten historie hver, og sekretæren leste til slutt
“Strikkemøte” av Vidar Sandbeck. Denne “kulturdelen” ble så avrundet ved Liv
leste Frans av Assisis vakre bønn.
Trekningen innbrakte kr. 1150, og hovedgevinsten ble denne gang vunnet av Berit.
Til slutt et par ord fra barnemunn:
· GUD SKREV ET GAMMELT TESTAMENTE FØR HAN DØDE.
· Å VÆRE ENGEL ER ET TYPISK KVINNE- YRKE.
· GUD LIKER DÅRLIG AT FOLK SPISER EPLER. DET KALLES FOR SYNDEFALL,
MEN DET ER NOK FORDI HAN VIL HA ALLE EPLENE FOR SEG SELV.
· DU SKAL IKKE SLÅ I HJEL TIDEN.
· DU SKAL BARE SLÅ NOEN HVIS DU ABSOLUTT MÅ.
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· DU SKAL HERDE DIN FARMOR SÅ HUN KOMMER TIL HIMMELEN.
· JOSEF BLE FAR TIL JESUS KRISTIANSEN UTEN AT NOEN VISSTE DET. TIL
SLUTT FIKK HAN VITE DET AV EN ENGEL SOM TILFELDIGVIS FLØY FORBI.

Hakadal 4.11 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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