HIL Veterangruppa

Veterankafé 8. oktober 2018 - referat
Med sin velklingende stemme kunne dagens vertinne Liv ønske de tyve fremmøtte veteraner velkommen til en kveld som etter hvert ble ganske innholdsrik. Hun ønsket spesielt velkommen Åse og
Atle Helland som lot til å føle seg vel til rette i forsamlingen. Med seg hadde Liv Ulf og Berit. Sistnevnte benyttet også anledningen til å takke for oppmerksomheten ved sitt lille jubileum, noe hun
fikk både klapp og klem for. Før denne lille seremoni hadde man rukket å avsynge Hans Børlis
«Tømmerhoggervise» og høre deklamert « I skogen» av samme dikter. (ville ha fylt hundre i år). Is
og eplekake (Liv) og kringle (Berit) smakte aldeles fortryllende ved bordet som for anledningen var
pyntet med roser!
Juletrefot – sjef Svein K. presiserte at i tillegg til bedre feste for treet har nå hele betongklossen fått
litt luft under seg så den ikke fryser fast i underlaget. Siden høstturen over ytre Oslofjord ikke ble noe
av tok Liv kontakt med det velrenommerte sted Sillongen på Toten. Hun fikk straks et gunstig tilbud
som vi tar endelig stilling til på neste møte som er mandag 22. oktober.
Også denne kvelden ble det ytret noen betraktninger vedr. Elvetangen- prosjektet. Det virker som om
noen vesentlige forhold ikke er tilstrekke avklart (kfr. div. innlegg i Varingen). Det forlyder at hovedstyret snart skal ha et avklarende møte med kommunen. Hva som blir resultatet av dette er selvsagt av
interesse. Jostein kunne dessuten opplyse at en innflytelsesrik gruppe på Gjøvik har fått i stand et
møte med Nittedal kommune og sentrale myndigheter 15. november for å drøfte den økende trafikk
på Rv4 og problemer som følger. I høst gjelder det altså å følge med på det som skjer. «Alt henger
sammen med alt» som en politiker sa engang.
Til slutt viste vår aktivitetsleder Svein B. en nydelig bildekavalkade fra historielagets tur til Stavanger
og tilliggende attraksjoner, så som det gamle Stavanger med domkirken, øya med «Flor og Fjære»,
Utstein kloster og Lysefjorden med Prekestolen.
Som alltid ble det et underholdende åresalg og ditto trekning, og ekstra hyggelig var det at Liv vant
«den største».
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