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Veterankafé 11. juni 2018 - spekemataften - referat 
 

21 veteraner møttes denne gang til den tradisjonelle «spekemataften» med styret som verter, noe som 
i praksis betyr at Berit, Reidun, Randi og Anna Helene kunne by på et forlokkende og lavendelduf-
tende bord med spekede godsaker, frukt, is og herlige kaker. 

Etter at åpningssangen var avsunget, ble referatet fra siste ordinære møte opplest – samt referatet fra 
styremøtet fredag 8.juni. (Her var hovedsaken forslag til datoer og verter for høsthalvåret. Dette ble 
også delt ut). Som en smule underholdning ble det opplest litt fra Svein K.`s samling av aviser fra 
1940- årene. (eksempler: Grei herre 30 år ønsker feriefølge. Har sykkel og telt! Bill. Merk. «sommer-
håp») Fra Varingen i april 1952: « Fest med DANS i Hakedal Verks lokale torsdag kl. 20 (8) GOD 
MUSIKK, SKYTEBANE, UTLODNING !  Entre kr. 2.50.   Arr. Hakadal IL, fotballgruppa». 

Ifølge kveldens vertskap var kjøkkenet denne gang dårlig rengjort – bl.a. var kaffetraktere og kanner 
uappetittelige. Det ble besluttet å gjøre klubbhusansvarlig oppmerksom på dette. I den forbindelse 
leste svein B. ordensreglementet. Det står oppslått på døra inn til hovedrommet og er meget tydelig! 

Som på de siste møtene i vår kom samtalen også denne gang inn på utbyggingen /ombyggingen av 
Elvetangen og konsekvensene av dette. Jostein ga en grei situasjonsoversikt, og mye har også stått i 
Varingen. At man i kommunen nå er bekymret over økonomien, er ikke å undres over. Eksempelvis 
innebærer Statens vegvesens krav til trafikkavvikling en ny runde både i kommunestyret og hos veg-
myndighetene, noe som både fordyrer og forsinker. (minst 10 mnd). For Veterangruppa er det vesent-
lig å vite at klubbhuset kan brukes som vanlig året ut! 

Liv lovet å undersøke om vi også i år kan få til en liten friluftstur til Lauvtangen om formiddagen 
St.Hansaften. Interesserte møter derfor ved bommen på Aas kl 1100 lørdag 23. juni. 

Svein B. opplyste samtidig at golfklubben inviterer til St.Hansfeiring på Aas gård samme aften kl. 
1900 (kfr. egen innbydelse eller HILs hjemmeside) 

En rikholdig fruktkurv ble vunnet av Anne til applaus!                    

Til slutt et råd vedr. utbyggingen av Elvetangen:    

POENGET VED DET Å TA FATT PÅ EN TING – 
ER INNLEDNINGSVIS Å BESTEMME DET,  
FOR DERNEST Å SETTE FORSTANDEN I SVING –  
OG TENKE, OG GRUBLE – OG SÅ GLEMME DET !! 
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