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Veterankafé 28. august 2017 - referat 
 

Dette var høstens første møte, og selv om det var et forholdsvis beskjedent antall frammøtte (15), var 
stemningen som vanlig meget god – og det var jo naturlig nok en del å prate om etter drøye to og en 
halv måneds sommeropphold. Vertene denne augustdagen var Anna Helene, Astrid og Jostein. Pussig 
nok ble høstens første åpningssang den samme som ved vårhalvårets avslutning, nemlig Ivar Aasens 
gamle, gode «Nordmannen», bedre kjent som «Millom bakkar og berg utmed havet».  Bordet var stil-
fullt pyntet med roser som tradisjonelt fulgte med som gevinster i den avsluttende utlodning. Verte-
nes bakverk føyet seg pent inn i rekken av tidligere ymse slags kaker, og til slutt var det ikke mye 
igjen av verken gulrotkake, kringle eller wienerbrød. 

Sekretæren leste referatet fra spekemataftenen 12. juni. I tillegg ga han et muntlig referat fra St.Hans-
turen til Lauvtangen, en utflukt som etter hvert har blitt tradisjon, bortsett fra den ene gangen vi holdt 
oss til en natursti på Aas som holdt på å blåse bort. Årets utgave av Lauvtangen-turen var velsignet 
med litt kjølig, men ellers bra forsommervær der deltakerne koste seg med grillmat, skauprat og hes-
teskokasting. En koselig innledning til selve aftenen! 

Aftenens trekning gikk meget greit under vertskapets ledelse, og at Anna Helene trakk seg selv som 
vinner av hovedgevinsten,var ekstra morsomt.  Forøvrig nevnte Jostein at overfor den enkelte bruker 
bør det innskjerpes at utstyr som lånes fra kjøkkenet på Elvetangen bringes tilbake med en gang. Han 
understreket at dette er den enkelte brukers/gruppes ansvar og ikke vaktmesterens. Videre mente Paal 
at det ville være hyggelig om HIL markerte seg ytterligere med ELVETANGEN-vimpelen vaiende 
fra en av stengene som veterangruppa i sin tid anskaffet.  Sekretæren sender eget skriv om dette til 
hovedstyret.   

Neste møte holdes om kvelden den siste valgdagen 11.sepember, så det blir en spesiell dag. 
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