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Veterankafé 26. oktober 2015 - referat 
 
22 veteraner ble denne kvelden møtt av et morsomt pyntet bord, tydelig inspirert 
av kommende helgs Halloween-markering. Da kaker og is også smakte fortreffe-
lig, var Reidun og Randis suksess som vertskap sikret – som så mange ganger tid-
ligere. 
 
Med vår leder Liv igjen på plass etter en vellykket alpeferie, gikk kvelden uten 
dødpunkter. Som vanlig ble det hele åpnet med en sang, og i den begynnende 
mørketid passet det fint med «Når lysene tennes der hjemme». Sekretæren leste 
så referatet fra møtet 12. oktober, og Liv orienterte kort om styremøtet og om 
henvendelser fra hovedstyret, herunder om oppsetting av den årlige julegran 
med lys o.s.v. Det meldte seg umiddelbart tre, men sannsynligvis blir vi minst fire 
på den aktuelle dagen som ser ut til å bli fredag 27. november. Liv tar kontakt 
med Aas gård og håper at det hele ordnes like greit som før. Innen neste møte er 
sikkert dette avklart. 
 
Et uventet og hyggelig innslag under kaffekosen var Livs stollgymnastikk, en fel-
lesøvelse i rytmetrening og koordinasjon. Den tok ikke lang tid og kan godt gjen-
tas. Det finnes sikkert flere varianter. 
 
Veterangruppas eget julebord ble også diskutert, eventuelt om  vi skulle snu litt 
på flisa og ha det et annet sted, men da det viser seg at andre aktuelle steder er 
mye dyrere enn Askepott, var det stemning for å holde alt sammen på klubbhuset 
som tidligere. 
 
På siste styremøte ble spørsmålet om vårtur tatt opp i forbindelse med møteda-
gene for vårhalvåret.  
 
Aktivitetsleder har kommet med et forslag om besøk på Kistefossmuseet, der vi 
kan få en rimelig omvisning i det gamle tresliperiet. Stedet er og hele området er 
blitt en naturskjønn perle og er alene verd et besøk. Stedet har også kunstgalleri 
med årlig sommerutstilling for dem som måtte ønske det i tillegg. Orientering om 
opplegget ble sendt rundt.  
Vedr. eventuell ny høsttur har vi god tid på forvinteren til å diskutere den. 
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Det er tidligere bemerket at noe av veterangruppas innkjøp ikke er satt tilbake. 
Dette gjelder kjøkkenkrakken og tre termokanner. Liv lovet å ta opp dette på ho-
vedstyremøtet 7. november 
  
Åresalget ga full pott, og trekningen gikk også greit - helt til turen kom til den 
største flaska som vandret fram og tilbake helt til den fant sin rette eier etter at 
forsamlingen fant ut at «vunnet er vunnet» ( selv ei uåpna flaske kan altså skape 
mye «rør»). Etter dette takket vi hverandre og vertene for godt lag og dro pent 
hjem hver til vårt. 
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