HIL Veterangruppa

Veterankafé 26. september 2016 - referat
Vertskap denne kvelden var det kjente trekløver Reidun, Randi og Halvor. Sistnevnte
møtte opp i god tid, men da var allerede et bordet dekket i septemberfarger, og det ble
også tid til å prøvesmake kaffen – og den var aldeles utmerket – som alt annet disse superveterandamene steller med. Kakene f.eks, var som vanlig aldeles prima. Reiduns
bløtkake hadde den ekstra lille finish som alltid er en fryd for ganen. Det samme må sies
om Randis eplekake m. tilhørende is – men så er hun jo også velkjent med bakeryrket !
Til innledning sang de 17 frammøtte «De nære ting», en sang som alltid er like aktuell.
Deretter fulgte den vanlige, men viktige kaffekos, bare avbrutt av referatet fra møtet
12.september. Dette var det ingen innvendinger til og blir derfor arkivert uten endringer.
Takket være Svein B’s ferdigheter med digital apparatur kunne forsamlingen ta del i en
liten bildekavalkade fra Hakadal og Nordmarka. Særlig oversiktsbildet med Sagbakken,
saga og de mange plankestabler utløste mange kommentarer. I dag må en leite godt for å
finne rester etter denne virksomheten!
Det ble minnet om at oppussing skjer i tidsrommet 5. – 15. oktober og at kafekvelden
10. oktober derfor går ut. I denne forbindelse understreket Paal viktigheten av at alle av
lagets minner i form av bilder, tekster ,ski m.m. – kommer på plass hvis det midlertidig
må flyttes.
Åresalg og trekning gikk veldig greit under Reiduns ledelse, og denn gang var det faktisk
tre store flasker i potten, hvorav undertegnede vant en flaske der det fremdeles bl.a. står
«The world’s most admired wine» på etiketten. Både vinen og etiketten er i skrivende
stund intakt.
Til slutt et visdomsord av Einstein: « Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok!»
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