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Veterankafé 6. juni 2016 - spekemataften - referat 
 

Kvelden ble innledet med et minutts stillhet til minne om Per. Etter denne høyti-

delige og litt vemodige åpning, forløp resten av kvelden i Pers ånd, gemyttelig og 

hyggelig som vanlig. Senere takket også Berit for all vennlig oppmerksomhet. 

 

Innledningssangen var meget passende, ettersom «alle fugler små» nå har kom-

met tilbake. Noen har til og med rukket få nesten flyveferdige unger. Etter denne 

koselige sang ble det oppfordret til å forsyne seg av det «spekemataftenen» had-

de å by på, og det var helt perfekt alt, sammen - både utvalg, kvalitet og garnityr. 

Ansvarlige for dette vidunderlige bordet var Berit, Randi, Anna Helene og Anne. I 

tillegg var bordene pyntet med noe av det vakreste hager og naturen selv har å by 

på! 

 

I løpet av kaffekosen – der tida gikk merkelig fort – ble det også nevnt av Paal at 

den første spekemataften i gruppas historie fant sted hjemme hos Reidun tidlig 

på nittitallet. Denne opplysning utløste en spontan og kraftig applaus, noe som 

ytterligere løftet stemningen. 

 

I løpet av kvelden ble det enighet om at vi til høsten fortsetter med kafékvelder 

hver 14. dag som før, med oppstart 29. august. Så følger 12. og 26. september,  10. 

og 24. oktober,  7. og 21. november og til sist julebordsavslutning 5. desember. 

Sekretæren sender søknad om disse mandager til hovedstyret v/ansvarlig for 

klubbhuset.  Likeledes blir det  som tidligere satt opp forslag til verter i løpet av 

juni. 

 

Det ble også gjort avtale om at de som har «utferdstrang» møter ved bommen på 

Aas gård St.Hansaften  23.juni kl. 1100 for samkjøring til koselige Lauvtangen.   

( Det blir avgjort på stedet om været er bra nok ! ) 

 

Svein B. minnet om dagsturen torsdag 18. august til Sandefjord og Strømstad 

m.omvisning på hvalfangstmuseet og buffet på båten, alt til en pris av kr. 750,-.  

 

Avreise fra klubbhuset kl 0800!  

 

Han opplyste også at Arne hadde vært uheldig og brukket lårhalsen, at han var 

reparert og under opptrening! Han får de beste ønsker om god bedring!   
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Til slutt et såkalt «visdomsord»:  «Livet er som å tegne uten viskelær!» 

 

 
Hakadal 9.6 2016 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


