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Veterankafé 21. november 2016 - referat 
 
Kveldens verter Randi og Johanne vartet denne kvelden opp med utsøkte utgaver av 

henholdsvis kokos- og vaniljekremkaker. I tillegg fikk vi en forlokkende forsmak på jul i 

Johannes serinakaker. Før man henga seg til disse herligheter og kaffe fra nye kanner 

ved et bord pyntet med blekrøde roser, hadde Johanne for lengst ønsket velkommen , og 

den sangglade forsamling istemte «Når lysene tennes der hjemme», og alle fikk den rette 

førjulsstemningen. 

 

Sekretæren leste så referatet fra kafekvelden 7. november og dernest fra styremøtet 15. 

november. Her ble tatt opp tre aktuelle saker, nemlig datoer for kafekvelder vårhalvåret 

2017,  den tradisjonelle julegrana og julebordet fredag 2. desember.  Når det gjelder 

kommende vårhalvår, ble det enighet om å bruke navnene fra inneværende år som 

grunnlag for kommende halvår. En oversiktlig liste med datoer og forslag til verter leg-

ges fram på julebordet 2. desember – senest på årsmøtet 23. januar 2017. 

 

Julebordet fredag 2. desember er bestilt og blir levert så raskt som mulig den aktuelle 

kveld. På grunn av stor pågang må vi regne med ca. en halv times forsinkelse, noe som  

neppe vil være noe problem for veteraner i selskapshumør.  

 

Julegrana er lovet levert av Pål Røsjø fredag 25. november ca. kl. 10.00 ved klubbhuset. 

Undertegnede har avtalt med to hjelpere foreløpig, vår egen Svein K. samt Gunnar 

Wang. Det er ingen selvfølge at HIL får juletre så lett og på en slik måte. Derfor en stor 

takk til Aas Gaard for å følge opp denne hyggelige tradisjon.  

 

Som underholdning ble avspilt et par gamle revyviser fra Leif Justers rikholdige reper-

toar, og sekretæren leste også noen gamle ordtak fra boka «Ordtak, visdomsord og gå-

ter». Deretter var det som vanlig trekning som gikk meget kvikt og greit under Johanne 

og Kjells ledelse. Til slutt vant Berit «Den store», og så takket vi hverandre for et hygge-

lig møte og dro hjem i den milde og fuktige novemberkveld. 
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