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Veterankafé 6. november 2017 - referat 
 

18 veteraner fant veien til klubbhuset denne kvelden, og selv om det ikke regnet var det nok av søle-
dammer å unngå, men alt ordnet seg, og kveldens verter Bjørg og Berit med Anna Helene som eks-
trahjelp hadde med stor rutine stelt i stand et innbydende bord med servietter i høstens farger og med 
asaliaer som en liten forsmak på den tilstundende julehøytid. 

Etter anmodning ønsket sekretæren velkommen og meddelte samtidig at Paasche-Aasens «de nære 
ting» skulle avsynges unisont, hvilket også ble gjort – klangfullt og vakkert. Som vanlig leste sekret-
æren referatet fra forrige møte (23. oktober) der en ikke minst kom inn på utbyggingen av Elvetang-
en. Etter det politikerne nå har besluttet, blir nok dette et tilbakevendende tema! 

Liv formidlet også en forespørsel fra styret om vår gruppe -  som tidligere - også i år kan bistå med alt 
vedr. juletre og tenning. Sentrale personer  i gruppa lot til å være innstilt på det!  Pål Røsjø er også 
innstilt på å yte vanlig bistand, noe vi selvsagt er veldig takknemmelige for! 

Som «underholdning» leste sekretæren om «Urmageren fra Tvedestrand» - som et lite apropos til 
Svein B`s fine bildekavalkade fra Sørlandsturen, da vi var innom nettopp denne Sørlandsperlen!  

Ellers gikk passiaren med liv og lyst til utmerket kaffe og til Bjørg og Berits kremrullekake og 
«tosca».  

Åresalget gikk greit, og trekningen var spennende som vanlig. Denne gangen var Ulf den aller hel-
digste og fikk applaus for det! 

Til slutt et par fra Svein K.`s samlede verker:    

• Hva gjorde Svante da han frøs?  Han satte seg i et hjørne, for han hadde hørt at der var det 90 
grader! 

• Hva er datamaskinens favorittsnacks? Svar: microchips! 
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