HIL Veterangruppa

Veterankveld 6. mai 2013 - referat
Kvelden ble åpnet med "Alle Fugler små de er", og da leder Liv på grunn av dugnad var litt forsinket,
viste det seg at nestleder Ole også er en utmerket forsanger. Han er jo ellers kjent for sine fine
trearbeider, noe vi også fikk demonstrert senere på kvelden da Liv viste fram et lite "æresskjold" i
lakkert tre med HIL-merke og navn på de fire første æresmedlemmer - utnevnt i januar 1920:
• Andreas Haugen
• Christian Nøkleby
• Harald Bakken
• Nils Myhren.
Senere kom også C.F. Almquist og Hans Torgersen Elvenes til. Disse har også sine navn på
æresplaketten som i alles påsyn ble forsiktig plassert i premieskapet.
Før denne lille høytidelighet hadde imidlertid de 20 frammøtte veteraner hygget seg ved Britt og
Finns hyggelige kaffebord en stund - hvor krydderkaka etter Guris mening var den beste hun hadde
smakt av det slaget. Guri hadde for øvrig navnedag denne kvelden og fikk spontan applaus for å være
så heldig.
Liv refererte for øvrig en oppfordring fra sentralt hold - via hovedstyrets formann - om å bidra til
fysisk aktivitet. Mange av oss er allerede med på noe slikt. Ellers støtter vi selvsagt alle positive
former for fysisk utfoldelse. Alle idrettslag er i seg selv gode eksempler på det.
En forespørsel fra Ragnar Stenersen, som steller med HIL`s nettsider, om å få bilder til å "sprite" opp
referatene med, resulterte i at Jostein tok et par gode bilder av æresskjoldet. Liv mente også at dette
er så viktig at det også kunne oversendes Varingen. Dette blir gjort i løpet av uka.
Til underholdning denne gangen var igjen Per på banen med noen gode fra sitt store vitselager, og
sekretæren kom med noen mer underfundige fra Storm P` (det sies ofte at vi "sover bort" nesten halve
livet, men "hvis det ikke var en natt i mellom, ville dagene ikke vært til å holde ut").
Åresalget gikk som vanlig greit, og det ble observert med begeistring og applaus at Kjell vant mest
vin. Dette ga i salg kr. 1200, og dermed var nok en trivelig kafekveld over, men sola hade ennå ikke
lagt seg helt da vi tørnet ut i den lyse maikvelden.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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