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Årsmelding for året 2015 
 
Det er i 2015 avholdt 16 kafekvelder og 2 styremøter.  
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
 

Leder:   Liv Fredriksen 
Nestleder:   Svein Kristoffersen 
Kasserer:   Randi Anthonsen 
Sekretær:   Halvor Gundersen 
 
Styremedlemmer:  Reidun Jensen og Berit Jappeé  
 

Dessuten har vi hatt aktivitetskomite og valgkomite med hhv. Svein Bøe og Britt Carlsen 
som ledere. Revisorer har vært Johanne Meland og Britt Carlsen. Leder eller nestleder 
har representert gruppa i hovedstyret. 
  
Frammøtet på de vanlige kafekveldene har variert fra 17 til ca. 30. Parkeringen har til 
dels vært problematisk i nedbørsperioder. Ved siden av kaffekos er åpningssang et fast 
innslag. Det er også opplesing av referater samt åresalg m. gevinster. Dessuten har vi 
hatt noen fine bildekavalkader fra div. turer, spesielt fra høstturen til Stalheim. Disse har 
Svein Bøe sørget for. Vi hadde også en meget vellykket tur til Helgøya tross dårlig vær.  
Vår leder har flere ganger stått for «quiz»-varianter og «lyn- bingoer», begge morsom 
«tidtrøyte». St.Hans- turen til Lauvtangen regnet nesten bort, og naturstien blåste vekk, 
men «moro var`e  lell».  To hyggelige damer, Anne Botterud og Helene Haugland, orien-
terte om «Livsglede for eldre», og vi har også hatt et kort kurs i  stolgymnastikk samt 
rytmetrening og koordinasjonsøvelser. 
  
Ved årets slutt hadde ennå ikke de tre savnede termokanner og den lille gardintrapp 
kommet til rette. Mer positivt var det at vi atter en gang gjorde en formidabel innsats på 
Barnas Skidag, der vi også holdt liv i varmen på «Veterankollen». Et par av våre damer 
har også bistått sultne og tørste «fotballunger» under treningen. 
  
Som vanlig hadde vi også denne gang bygdas fineste «offentlige» juletre. Stor takk til 
Aas Gaard og til Pål Røsjø som med stø hånd fikk det uskadd fra skauen og ned i «be-
tongkladden» Frigjøringsjubileet ble også markert , bl.a. med noen linjer fra Paals rikhol-
dige samling: «Så en hikkas for oss sjæl – ta en real «rivihjæl». Snart er vi det hele kvitt!  
Skål for det i akkevitt!» 
 
 
Hakadal 20. Januar  2016 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 


