
HIL Veterangruppa 

Hakadal Idrettslag – Pb. 113 Åneby, 1485 Hakadal – org.nr. 983 951 244 (Enhetsregisteret) 

 

 

 

 

 

 

 

Veterankafé 7. november 2016 - referat 
 
Etter to utsettelser var det ekstra hyggelig å kunne møtes igjen i nyoppussede lokaler.  
Selv om ikke alt var på plass var det gjort en grundig jobb, og hovedinntrykket er lyst og 
vennlig. Dagens verter Berit og Bjørg hadde med enkle midler skapt et koselig bord der 
nydelige ildtopper og ditto servietter utgjorde en elegant kombinasjon. 
 
Selve møtet fikk en vemodig innledning idet Kari, som gikk bort i oktober, ble minnet 
med ett minutts stillhet. Fra hennes nærmeste ble referert en takk til veterangruppa for 
blomster og varme ord. Alle navn i forbindelse med årets bisettelser fra Hakadal kirke 
ble for øvrig nevnt i en vakker minnestund i kirken dagen før, Allehelgensdag. 
 
Til innledningssang ble valgt «Mari du bedåre». Hun var også flink til å «pusse opp» det 
hun hadde, og sangen klang usedvanlig vakkert. Så er det bare å håpe at gardiner og alt 
det andre kommer på sin opprinnelige plass etter hvert.  
 
Etter at referatet fra 26. september var lest, henga forsamlingen seg til den etterlengte-
de kaffekosen, og den ble en opplevelse i seg selv, ikke minst takket være Bjørgs suk-
sesskake m. mandelbunn og Berits prinsessekake. Den ene var bedekt med gul «guffe» 
som slett ikke smakte guffent – men nydelig! 
 
Vedr. den tradisjonelle julegran lovet Halvor å minne Pål Røsjø om den, samt avtale dag 
for oppsetting. Han har lovet å ordne med den i år  også. (Første søndag i advent er 27. 
november.) 
 
Som særskilt underholdning ble det avspilt et par spor fra Svein K`s  «Doffen» - plate. 
 
Det var stemning for å ha det tradisjonelle julebord i kjent stil, og en liste som ble sendt 
rundt fikk atten navn – seksten sikre. Det ble avtalt møte hos Randi tirsdag 15. nov. kl. 
1200 der et fåtallig styre tar opp nevnte aktuelle saker m.m. 
 
Åresalg og trekning gikk greit under Berits og Anna Helenes ledelse.  Anne vant «den 
store», og så takket vi hverandre for en hyggelig aften og satte kursen hjem. 
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