HIL Veterangruppa

Veterankafé 22. mai 2017 - referat
Dagen var opprinnelig avsatt til dagstur, men denne ble på forrige møte utsatt en måned.
Det ble derfor et vanlig møte der hele nitten veteraner møtte opp takket være jungeltelegraf og andre
medier. Det var Randi som tok initiativ og fikk straks med seg Anna Helene, og dermed var selve
arrangementet i de beste hender. Da også Reidun dukket opp med sin unike bløtkake med bær, ble det
prikken over i`en.
Åpningssangen. «Sov du vesle spire ung», passet for så vidt godt, ettersom som det ennå ligger snø i
både Varingskollen og i enkelte andre «avhøl».
Med hensyn til den forestående dagstur hadde aktivitetsleder jobbet med saken og kunne bekrefte at
avreise for dagsturen blir som tidligere nevnt tirsdag 20. juni med avreise fra klubbhuset kl 0930. På
denne årstid bør det bli en fin tur uansett vær, men sola skinner nesten alltid på våre turer ! På toppen
av det hele «sponser» kassa slik at vi betaler kun 400,- for hele turen, inkludert en liten «fergelunsj».
Til tross for problemer med varmtvannet ble hele møtet en hyggestund - som alltid. Et siste gjenhør
med Karsten Isachsen ble det også tid til før åresalg og trekning. Denne ble riktig spennende i det
gevinstene ble tilfeldig fordelt som rett og riktig er! Britt vant «Den store» og fikk applaus for det.
På tampen ble vi minnet om at gruppa nå i mai har eksistert i 25 år ! Nåværende sekretær kom nokså
sent inn i bildet, men vi har jo først og fremst Paal og sikkert et par andre som kan «mimre» litt om
opprettelsen og litt av hvert – på det siste møte før sommeren, den tradisjonelle «spekemataften».

Hakadal 25.5 2017

Halvor Gundersen
Sekretær
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