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Veterankafé 31. august 2015 - referat 
 

Høstens første kafe-kveld fant sted med tjue veteraner til stede, og det hele ble 

åpnet ved at Liv og Paal fikk med seg resten av forsamlingen i den gamle “Jeg blir 

så glad når solen skinner--”, og den klang meget vakkert til tross for at den gikk 

litt sakte. Hos veteranene er det både sølv- gullstruper, og  gamle sanger blir som 

nye. 

 

Vertene Anna Helene, Astrid og Jostein vartet opp med sjokoladekake av ypperste 

slag samt ditto boller, og da kaffen også var både god og billig, sa det seg selv at 

grunnlaget for et hyggelig samvær var lagt, og det ble det så menn også. Etter en 

lang sommer med vær av ymse slag var det mye å prate om - og mye å minnes, 

ikke minst om turen til Vestlandet der god planlegging, gjennomføring og ei 

gavmild sol gjorde det hele til et eventyr. At uforutsette hendelser medførte 

ekstratur både med tog og båt, satte bare en ekstra spiss på det hele, særlig når 

vår egen kasse for medlemmene kunne dekke det som ble ekstra. Et kort referat 

med to av Svein B.`s bilder kom også i Varingen. 

 

Som vanlig leste sekretæren referat fra forrige møte, som var spekemataftenen 

15. juni. Her ble også nevnt “naturstien” fra golfkafeen på Aas gård, et 

arrangement som blåste bort - men som var en hyggelig opplevelse likevel. Han 

kom også inn på Varingens referat der “heimstaden” til Per Sivle var nevnt. Han 

ga også en kortversjon av fortellingen som sto i de fleste av barneskolens 

lesebøker før i tida, nemlig “Berre ein hund”. 

 

Tida gikk fort - noe den alltid gjør i godt selskap - men de effektive verter rakk 

fint å avrunde med den alltid spennende gevinsttrekningen, og den innbrakte 

denne gang nærmere tusenlappen. Ekstra hyggelig var det at kasserer Randi 

vant “Den Store”. 
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