HIL Veterangruppa

Veterankafé 24. september 2018 - referat
Vertene Johanne og Kjell hadde fått med Berit på laget når de denne kvelden kunne innby veteraner –
21 i tallet – til et koselig bord pyntet med høstens blomster i friske farger. Etter at den aldrende forsamling omsider hadde roet seg, kunne Johanne ønske velkommen og inviterte til åpningssangen
«Millom Bakkar og Berg utmed Havet», en sang som et vittig hode straks kalte «Mellom flomvoll og
riksveg 4», men det var det bare sekretæren som hørte. Han minnet samtidig om at det var den samme
Aasen son sa de kloke ord «Ein finn ikkje noko før ein kjem der det er!» Referatet fra møtet ble deretter lest, og forsamlingen klappet høflig for at det var så fort gjort.
Aktivitetsleder tilbød på forrige møte å ordne med en høsttur med innlagt julebord over ytre Oslofjord til Strømstad. Det var flertall for 13. november, og liste ble sendt rundt. Elleve stykker ble for
lite, og denne turen blir det dermed ikke noe av. Saker av felles interesse var det lite av denne gangen, bortsett fra at skoleprosjektet på Elvetangen stadig er en gjenganger. I høst er det tillyst to viktige
møter – det ene om trafikkavviklingen og det andre om selve byggingen, og den er av økonomiske
grunner iflg. bl.a lokalavisen Varingen utsatt til neste år. Også den økte trafikk fra Tøyensida vil skape problemer, iallfall dersom busser og biler skal slippe av elever helt nede ved gangveien over jordet.
Nevnes bør det også at den såkalte juletrefoten – som egentlig er en stor betongkloss med hull i – er
hevet litt fra bakken slik at treet kommer kommer skikkelig nedi. Svein K. var her en effektiv arbeidsleder.
Dette året ville både Hans Børli og Vidar Sandbeck ha fylt hundreår. I den anledning leste sekretæren
visa «Strikkemøte» av Sandbeck, der det bl.a. heter « ---- d`er gøtt å kommå tur det vante, i frå mann
og gris og ku – for å diskutere bygdenytt hør måndag klokka sju. Det kan vi gøtt forstå, men hvis det
fins e råd - lyt døm passe seg for slikt det kan bli bygdesladder tå!!»
Som vanlig ble det en spennende trekning, og kjell kunne dele ut mange koselige gevinster, og de
aller koseligste til Bjørg og Britt.

Hakadal 25.9 2018

Halvor Gundersen
Sekretær
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