HIL Veterangruppa

Veterankafé 27. april 2015 - referat
Denne kjølige aprilkvelden hadde 23 veteraner funnet veien til klubbhuset, og
vertene - Guri, Anna Helene og Berit - hadde med enkle midler og stor kunstnerisk
sans - komponert et innbydende bord. Som åpningssang denne gangen falt valget
naturlig nok på “No livnar det i lundar”. I mangel av sanghefter gjennomførte
forsamlingen ca. to vers, mens hele sangen - egentlig en salme av Elias Blix - har
hele tolv, hvorav de to første og de to siste brukes mest. Vi er jo midt i tida nå, da “
nytt liv av daude gror”.
Paal tok også litt av 1945 - versjonen av den samme sang, noe som passet
utmerket som tillegg til det vanlige referatet, der sekretæren også hadde hentet
fram et par Grini - viser i anledning disse dagers 75 års - markering av frigjøringen
i 1945. Noen av dem var rene drikkeviser, men det måtte jo være lov og skåle litt
for freden: “Så en hikkas for oss sjæl, ta en real rivihjhæl. Snart er vi det hele
kvitt! Skål på det i akevitt!”
Deretter fortsatte hyggepraten i selskap med kaffe, Berits utmerkede peanøtt- og
honningkake, samt Guris kringle til terningkast seks!
Da det mellom 19.mai -turen og spekemataftenen er nesten en måned, foreslo Liv
en skautur eller et hyggetreff på golbanen med innlagt natursti. Det siste ble
vedtatt, og interesserte som har mulighet møter opp kl 1100 ved Golfkafeen
mandag 1.juni. Aktivitetsleder Svein orienterte om årets to planlagte turer.
Helgøyaturen er grei med oppmøte Elvetangen kl 0830. Som kjent har vi også
med 10 hyggelige Fellesmeieri-pensjonister fra Kalbakken. Stalheim-turen henger
i en tråd. Vi trenger nemlig minst 10 deltakere til hvis opprinnelig pris skal holde.
Vi må derfor “promotere” for venner og bekjente.
Per hadde som vanlig både sensurerte og usensurerte vitser på lager, og helt til
slutt ble Kari den aller heldigste i trekningen etter åresalget som gav full pott
Hakadal 28.4 2015

Halvor Gundersen
Sekretær

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

