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Veteranjulebord 2. desember 2016 - referat 
 
Det var en  forventningsfull forsamling som møtte opp til det tradisjonelle julebord, og 

de ble ikke skuffet. Det resterende styres to «krumtapper» – Randi og Berit – hadde 

gjort de nødvendige innkjøp og pyntet med julestjerner og perlerader på en middel-

havsblå duk, noe som ga det hele et usedvanlig festlig preg.  

 

Samtidig med forberedelsene . . . 

 

Innendørs var Svein K. med Halvor som assistent opptatt med å rette opp det fine jule-

treet fra Aas gård. Svein hadde oppdaget at søppelbilen hadde kuttet bardunen og han 

stilte straks opp med utstyr og klatreferdigheter og fikk rettet opp det hele! 

 

Etter styrets innledende velkomstord sang hele vårt blandete kor sin egen velkomstsang 

fra eget hefte. Herfra ble også – med passende mellomrom underveis i måltidet – av-

sunget resten av sangene med fynd og klem. Selve måltidet  besto av tradisjonell jule-

kost og ankom nesten aldeles precis fra Askepott Catering. Gruppas kresne ganer hadde 

bare lovord om kvaliteten på hele måltidet.  Som ved vanlige kafekvelder leste sekretæ-

ren referatet fra forrige møte, og det ble også tid til både muntre innslag og ord til etter-

tanke. Således mintes vi tidligere medlemmer som nå er borte, men som lever videre i 

vår erindring. Spesielt ble naturlig nok både Per, Arne og Kari nevnt. 

  

Som så mange ganger tidligere ble vi også denne gang vartet opp av de «drevne» og hu-

mørfylte fotballjentene Bente, Emily, Line og Trine. De utførte sine oppgaver med ufor-

lignelig humør og presisjon. I tillegg både deklamerte og sang de til ære for gruppa. De 

skapte en så fin og munter stemning at et forslag om å omtale dem i vår  

utmerkede lokalavis – fikk stort bifall. 

 

Den avsluttende kaffe med Randis «Verdens Beste» og Berits «Tosca» tok sin velfortjen-

te tid, og at Ulf vant fruktkurven (stor takk til Kiwi) var også vel fortjent!   

 

Alt tar sin tid når en har det hyggelig, og det ble nok godt over midnatt før de siste var i 

seng. 

 
Hakadal 6.12 2016 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 
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