HIL Veterangruppa

Veterankveld 14. november 2011 - referat
20 veteraner var tilstede på denne første kafekveld i november, som Paal innledet med å
få alle med i sin koselige "Førjulsvise". Deretter var det tradisjonell kafé med kos og
kaker og kaffe. Kakene er alltid verdens beste, og denne gang var intet unntak. Berits
tebrød er f.eks. så gode at Per Sigurd må ha ett hver dag - og det sier ikke lite. Dessuten
fikk hennes kringle ben å gå på, og det gjorde også Bjørgs krydder- og toscakake. Bordet
var pyntet med det naturen har å by på i denne årstid, og selv nå ble det både vakkert og
virkningsfullt.
Referat fra forrige møte ble lest, og Paal supplerte med å nevne at premieskapet nå er
under kontroll, og at det er planer om innkjøp av nye bord og stoler og passende
gardiner. De gamle ser vi neppe i bruk igjen. Videre hadde han på hovedstyremøtet
nevnt behovet for bedre utelys og at det nå i vinterhalvåret selvsagt er viktig å holde
ytterdør lukket.
Vedr. juletreet opplyste Arne at Paal Røsjø regner med å komme med det fredag 25.nov.
Til oppsetting og lysrigging meldte følgende seg:
Svein, Ole, Per, Paal, Halvor, Arne og Odd.
Disse ble enige om å møte kl.1200 denne dagen. Svein lovet å ta kontakt med vår gode
hjelper Terje vaktmester så foten kommer på plass. BIG underrettes om at lysene tennes
søndag 27. november 1700. Noe ytterligere arrangement i forbindelse med tenningen
faller bort da det blir for dyrt. (Hovedstyrets merknad.) Veterangruppa underretter
hovedstyret og BIG om dette.
Gruppas egen julebordliste til 2. desember gikk en innledende runde for påmelding.
Åresalget innbrakte kr 1200,- og selve trekningen gikk strålende under Pers myndige
ledelse. Denne gang var det Odd som ble den heldige vinner av "ei hel ei".

Hakadal 16. november 2011

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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