HIL Veterangruppa

Veterankafé 6. mars 2017 - referat
Kveldens verter – Anne og Paal, Gro og Svein – hadde i god tid og med enkle midler stelt
i stand et innbydende og intimt bord. Med så godt som alt inventar på plass igjen etter
oppussingen var det ekstra hyggelig å høre Paals velkomstord der han takket alle i
gruppa som hadde bidratt til å få alt på plass samt å «fornye» premieskapet. Som kjent
var Paal selv sentral i forbindelse med jubileet for sytten år siden hvorfra det meste som
pryder veggene stammer. (Det eneste som mangler pr. i dag er Hans Torgersens gamle
ski. Han var en av stifterne av Hakadal IL)
«Din tanke er fri» ble valgt til åpningssang – en fin sang som anvendes i mange sammenhenger.
Kvelden forløp videre med den tradisjonelle småpraten over kaffekoppen, ledsaget av
Annes utmerkede wienerbrød og Gros nydelige bløtkake, så bløt og god at bedre neppe
lages i dag!
Etter sangen leste sekretæren referatet fra forrige kafekveld 20. februar der hovedvekten var lagt på «finish`n» av hovedrommet i klubbhuset og som altså med hell ble gjennomført i månedsskiftet februar/mars.
Svein B`s bildekavalkade over tre av våre turer ble et koselig gjensyn med både Savalen,
kobbergruvene i Folldal og Rausjødalen setermeieri – og også med Kistefos` vakre
skulpturpark og det gamle «Træsliberiet» samt Blaafarveverket og Strømstadturen med
hvalfangstmuseet i Sandefjord. Kort sagt: Alle steder har noe å fortelle, og det er alltid
artig å gjenoppleve turene sammen på denne måten – og Svein behersker utmerket både det tekniske og kommentarer.
De 16 frammøtte deltok til slutt i en spennende trekning der Svein K vant vant «den
største», og den kom sikkert vel med etter «veasjau» på «Veterankollen» tidligere på
dagen!
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