HIL Veterangruppa

Veterankafé 17. november 2014 - referat
20 veteraner møttes til høstens siste ordinære møte der Anna Helene og Berit var
var verter med en kunstnerisk hånd om både bevertning og oppdekning - der
alperosene tok seg spesielt fine ut. Kakene var av gammelt merke, men med den
nye “finish” som er særegen for samtlige av våre damer.
Til innledning sang vi den gode, gamle “La oss leve for hverandre”, der
hovedinnholdet er den like gode, gamle sannhet at det beste vi kan etterlate oss er
et godt minne.
Deretter leste sekretæren referatet fra møtet 3. november og fra styremøtet 6.
november. Etter at vi hadde tatt en forsmak på kaffekosen, slapp kveldens gjest
til, nemlig fysioterapeut Marianne Kristiansen. Hun orienterte oss lettfattelig om
viktige fakta om balansen og ikke minst om en del øvelser som vi også
gjennomførte. I det hele tatt ble dette et svært nyttig innslag. Øvelsene er også
enkle å gjennomføre på egen hånd. Marianne fikk velfortjent applaus og blomster
for sitt innslag.
Liv kunne videre opplyse at to trekkspillere kommer til julebordet og bidrar med
stemningsmusikk - og at Sissel og Thomas også bidrar på sin måte , nemlig med
12 “stedfortredere”. De får selvfølgelig en særskilt takk for dette. Svein K. minnet
også om at Terje Tøyen i alle år har skaffet oss belysning til juletreet og at vi
derfor også må huske på han til jul.
Som et ekstra innslag leste sekretæren “En handelsreisendes liv” av lyrikeren og
ordkunstneren Andre` Bjerke. Helt til slutt var det som vanlig åresalg som igjen
ga ekstra kroner i kassa, og Ole ble den populære vinner av “Den aller største”.
Helt til slutt noen få ord fra barnemunn:
· Budapest heter slik fordi Buddah tilbrakte mesteparten av sitt liv der.
· Tidsklemme betyr at man må klemme noen veldig fort før de skal gå.
· På apoteket selger de kvakksalver.
· Hvis man skal treffe en blink og skyter for høyt, kalles det overskudd.
· Vi har de ti bud. De sier at vi skal gjøre mot alle andre det som de ikke skal
gjøre mot oss. Så er det et annet bud: Den som ler sist, ler best.
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· Faren min røyker på verandaen. Så vi må faktisk gå inn for å få frisk luft.

Hakadal 18.11 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær

Hakadal Idrettslag - Postboks 113 Åneby - 1485 Hakadal

