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Veterankafé 8. februar 2016 - referat 
 

Til årets andre kafekveld møtte 18 veteraner tross til tross for regn og slaps. 

Denne kvelden hadde Anna Helene, Astrid og Jostein oppgaven som verter, noe 

de utførte med uformell og naturlig sikkerhet. Som til årsmøtet var bordene også 

denne gang pyntet med vårlige tulipaner, og etter Josteins velkomstsord til samt-

lige sang vi alle Prøysens klassiker «Tango for to», hver med vårt nebb, og det 

klang riktig bra. 

  

Deretter leste sekretæren referatet fra årsmøtet, et møte som ikke ga noen end-

ringer i styret, bortsett fra at vi som kjent ikke har en formelt valgt leder. Tidlige-

re leder Liv er under opptrening og har lovet å delta igjen så snart formen tilla-

ter!  Vertenes kaker – meget velsmakende kringle og ditto sjokoladekake 

m.iskrem – fikk ben å gå på til kaffekosen, og snart var stemningen upåklagelig. 

Sekretæren benyttet seg av dette og leste litt fra Nittedal IL`s  100 – års jubile-

umsbok, spesielt om Odd Martinsen. Som vi husker, besøkte Odd veterangruppa 

for noen år siden. Av annen underholdning fikk vi et gjenhør med lærer Opstad-

nuten (Juster) som hører Doffen i samnorskleksa. Uforlignelige Juster har også 

velkjente viser som vi også kan høre litt på siden. 

 

Noen turer ble ikke diskutert denne gang, men et besøk på Kistefos (Jevnaker) 

som dagstur har vært nevnt tidligere, og det vil ventelig avklares på et av de førs-

te møter. Vår bistand på Barnas Skidag 6.mars – og hva vi i det hele tatt kan klare 

med noe redusert «mannskap», må avklares på det siste februarmøtet (22.2). 

  

Som vanlig gikk trekningen som smurt og med godt resultat, og heldigst ble Jo-

hanne som vant flest «edle dråper».  

 

Til slutt en lett blanding av visdom og humor for litt eldre: 

• Jeg har tenkt å leve evig. Foreløpig har det gått bra. 

• En kvinnes alder spiller ingen rolle. De skjønneste melodier blir spilt på 

de eldste fioliner. 

• Hvis jeg hadde visst at jeg skulle leve så lenge, ville jeg tatt bedre vare på 

meg selv. 

• Alderdommen er den hardeste av alle dommer. 

• Alder er bare viktig hvis du er en ost. 

• En dag uten latter er en dårlig dag! 
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Halvor Gundersen 
Sekretær 


