HIL Veterangruppa

Veterankveld 25. februar 2013 - referat
Ingrid, Arne, Liv og Ulf hadde satset på krysamtemer med både blomster og knopper til sitt
innbydende bord denne kvelden, et bord som bare damer kan få til. Slik er det for øvrig hver gang.
Vår leder ønsket som vanlig velkommen med en sang, og man blir som kjent glad av å synge. Når
valget dessuten falt på "Jeg blir så glad når solen skinner" - hvilket den hadde gjort flere dager i trekk
- ble det naturligvis også god stemning av den grunn. Sekretæren leste deretter referat fra møtet
11.februar, og dette var det ingen bemerkninger til. Som en forsmak på den ventende våren ble også
utdrag fra et gubbrenn-referat referert. Dette fant sted i midtbygda i 1931, og deltakerne hadde som
skikken var den gang fått spesielle navn i programmet, eksempelvis "Fenaknoken", "Bråkabøtta",
"Særpeskallen" "Gjærsoppen" og "Blåræva" osv.
Etter dette nøt vi Ingrids kringle og Livs sjokoladekake ,akkopagnement av den lune mumling som
kjennetegner veteraner i kafe-modus. Denne ble bare avbrutt Av Liv som formidlet et ønske om
praktisk bistand ved to arrangementer, nemlig tirsdag 5.mars på kveldstid, og søndag 17.mars om
formiddagen. Til tirsdagskvelden meldte seg følgende: Brynjar, Halvor, Ole, Arne, Bjørg, Berit og
Liv. Søndag 17 mars: Jostein, Ole og Halvor.
Vi ble minnet om forestillingen "My fair Lady" 6.april i Folketeatret. Gro er kontaktperson. Torsdag
7.mars arrangeres tur til gapahuken ved veien til Øiungen, ikke langt fra Kirkebyvangen. Frammøte
ved bommen på Aas kl. 1100.
Vedr. høstturen refererte Paal en mail fra Svein B og oppfordret samtidig til å reklamere for høstturen
nå slik at vi får helst maks. deltakerantall. For øvrig vil det være naturlig å ta opp en kort status m.ht.
deltakere m.m.på hvert av de resterende møter i vårhalvåret.
En vellykket quiz avsluttet det hele før den avsluttende trekning. Med litt velvilje kan "dyrebolig" like
gjerne være Jessheim som Harestua, men det ble ikke nedlagt protest. Til slutt nevnes at utlodningen
innbrakte kr. 1350,- og at Astrid vant den eksklusive "Cotes du Rohne".

Hakadal 28.2 2013

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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