HIL Veterangruppa

Veterankafé 27. august 2018 - referat
Med Anna Helene, Astrid og Jostein som verter møttes 20 veteraner til dette første møte i høsthalvåret 2018, og stemningen lå allerede i tjukke lag i klubbhusets «Storsal» da det ble forkynt at «Blant
alle lande i øst og vest « skulle avsynges som innledning. Ole Vigs vakre sang løftet stemningen enda
et hakk, og sekretæren benyttet anledningen til å lese referatet fra siste møte 11.juni. Han glemte heller ikke å nevne det årlige St.Hans treff på Lauvtangen som ble avviklet i tradisjonell stil. Kveldens
bord var pyntet med høstlige vekster av typen «Erica», og kakene fra Astrids hånd føyet seg pent inn i
rekken av tidligere nytelser.
I tilknytning til referatet – der Elvetangen-prosjektet naturlig nok var nevnt – leste Svein B. HIL`s
offisielle versjon av saken der den står i dag. Der går det frem at styret i utgangspunktet er i tett dialog med bestemmende myndigheter og at det må ha ekstraordinært årsmøte bak seg i den videre prosess. Dette vil det bli innkalt til ganske snart. (Som det har fremgått av Varingen har den nye rådmann
anbefalt utsettelse) Dette kan bety at det ikke vil skje noe med selve skolebygget før der har gått «både vinter og vår».
I tillegg til en del velvalgte replikker var det også et forsøk på underholdning ved at det ble lest «råd»
mot ekstrem sommervarme, hentet fra Aftenposten juli 1941:
Leif Juster: «Jeg tar på meg tykt, varmt undertøy, så en varm pelslue ned over ørene, og til
slutt en lubben pels. Ja, og så tar jeg det av igjen da, forstår De, for så blir det så deilig efterpå
– jeg merker ikke varmen en gang – nesten da.»
Leif Rode: «Jeg kaster jakken og later som ingenting. Tenker på noe annet – bare ikke på
varmen. Jeg hører til de ulykkelige som aldri tørster. Det er min store sorg om sommeren, for
det ser så godt ut!»
Alle medlemmer får en oppmerksomhet ved «runde år» - denne gang var det Thomas på Aas som
med de beste ønsker fra veterangruppa har fått sin litt forsinket.
Som vanlig gikk loddsalg og trekning som smurt, og Kjell ble her den heldigste!

Hakadal 28.8 2018

Halvor Gundersen
Sekretær
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