HIL Veterangruppa

Veterankafé 23. februar 2015 - referat
Til tross for et tungt snøfall denne dagen møtte likevel 17 veteraner fram til et
hyggelig lag - ikke minst takket være et tradisjonelt og solid forarbeid av kveldens
verter, Signy og Britt, Svein og Finn. Lystige ildtopper satte en fin spiss på det
innbydende bordet, og kakene føyet seg meget pent inn i rekken av alle tidligere
veteranbords nydelige kaker.
I Livs fravær ledet Svein K. det hele med sikker hånd, og det hele startet med den
tradisjonelle sang - denne gang den vakre og vemodige “Hvem kan segla førutan
vind….”. Deretter tok sekretæren ordet ved å lese referatet fra 9. februar, og det
gikk stort sett greit. Så fulgte den vanlige - men viktige - uformelle kaffekosen med
div. samtaler av høyst forskjellig innhold og karakter.
Etter hvert klarte aktivitetsgeneral Svein B. å få forsamlingens oppmerksomhet og
orienterte greit om både vårturen og sensommerturen. Den første går som kjent
til Helgøya 19.mai og koster 880 kr. Dette inkluderer foruten selve turen også
allsidig guiding på Helgøya, div. forfriskninger underveis samt en god middag på
Tingnes spiseri. Sensommerturen 19-21. august inneholder alt som Vestlands Norge er kjent for, inkludert opp-og nedtur på Norges mest berømte
jernbanestrekning, nemlig Flåm - Myrdal. Denne turen inneholder altså både fjordog fjelltur samt en mengde forskjellige kulturminner. Prisen er her kr.3800,- med
et mindre tillegg for enkeltrom. Det oppfordres til å reklamere for begge turer, for
her får en ganske mye for pengene! Allerede på kveldens møte ble det sendt rundt
en påmeldings-liste, men siste frist for Helgøya-turen er satt til 23. mars og for
Stalheim-turen 1.juli. For øvrig ble brosjyrer til begge turer delt ut.
Åresalget ga ikke helt full pott, men ble like fullt spennende som vanlig. Ved
trekningen av den såkalte “ store” ble det oppdaget en tallfeil som ble rettet på
stedet, og ved omtrekningen ble Per den heldige.
Innimellom ble det tid til noen mer eller mindre “bløte” vitser og utsagn som
sekretæren hadde funnet fram. Til avslutning gjengis her noen, først fra
barnemunn:
· “Du skal høre på moren din samme hva hun sier og hvilket tonefall hun
bruker”
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· “Hyrdene hadde turban på hodet mens de gjetet sauer og høner. Etter at
hyrdestunden var slutt, dro de for å besøke Jesus på julaften. Det er derfor vi
gir hverandre gaver i dag. Men de spiste nok kanskje ikke ribbe”
· “Damer har kurver mens menn har stresskofferter”.
· “Maten går sakte gjennom rørene i halsen til den treffer magen. Der tar den
seg en matpause”
· “Negre har sort hud, men det er ikke pent å si høyt”
· “Faren min kan ikke få flere barn, for han har vært hos nøtteknekker’n”
· “Hvis frøet fra faren ikke treffer morens egg, blir det bare en vanlig omelett
av det”
· “ En gynekolog er en som titter inn i folks private eiendeler”
· “Faren min sier at moren min er bevisstløs når hun kjøper klær”
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