HIL Veterangruppa

Veterankveld 24. oktober 2011 - referat
Som velkomstsang fikk Paal alle med seg i den fine "Din tanke er fri", som egentlig er en
tysk folkevise med norsk tekst av Alf Cranner. Deretter samlet alle seg i tankene om
Ragnhild og Johan som ble minnet med ett minutts stillhet.
Paal takket så for innsatsen i årets TV-aksjon der noen av gruppas medlemmer
var med. Så ble referatet fra forrige møte lest, og der ble det bl.a. nevnt at
barneidrettsgruppa ønsker noe i tillegg til selve tenningen av lysene på julegrana. Dette
ble det ikke tid til å ta opp på møtet, og gruppa har pr. i dag bare planer om å få opp treet
m.tilbehør som vanlig, noe vi sikkert får tid til å prate mer om på det første møte i
november.
Styret har for øvrig ikke noe å innvende til Paals forslag om kafekvelder jan. - juni 2012.
Disse er følgende: 30/1 (årsmøte) , 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 16/4, 30/4, 14/5, 4/6
(spekemataften), 23/6 (St.Hans og Lauvtangen - tur) (Barnas Holmenkolldag er 4/3).
(Dette forslag er som en vil skjønne kommet til i etterhånd og tas med for ordens skyld.)
Deretter nøt vi alle en deilig eplekake med is samt en av Reiduns spesialkringler med
melis og mandler. For øvrig var Paal og Anne Karin verter, samt Anna Helene - som
hadde overtatt for amerikafareren Signy.
Kveldens gjest Terje Pedersen roste også kaffekosen og hadde en trivelig prat med et
par av gutta om "gamle dager" før han slapp ordentlig til. At en leksjon i spydkastingens
finesser kunne fenge en samling pensjonister er godt gjort, men Terje vet hva som skal
til for å få folk engasjert, og mye av hemmeligheten ligger nok i at han selv lever seg
slik inn i det han snakker om, og nå vet vi alle hvorfor det f.eks. "bare" ble sølv på
Andreas Thorkildsen i VM. Dessuten vet vi nå også ganske mye om traverhestens vaner
og uvaner. Undertegnede snakket med ham et par dager etterpå, og han sender sin
hilsen og takk til gruppa. Her var det fin stemning og fritt og uformelt, sa han. Han hadde
forresten planlagt å gi ros til laget som hadde fått fram en så glimrende friidrettsjente
som Berit Berthelsen, f. Tøien. Hermed er det også sagt.
Han bidro også med en munter fortelling om hvor ille det kan gå når en en er i utlandet
og ikke er særlig språkkyndig og f.eks. har brukt for meget stivelse til huslige sysler.
De 20 fremmøtte veteraner fikk iallfall en god latter, og den avsluttende utlodningen gikk
meget greit. Alle "årene" ble solgt og innbrakte kr. 1400,Hakadal 30. oktober 2011

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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