HIL Veterangruppa

Veterankafé 8. september 2014 - referat
Det var 17 frammøtte på årets første møte etter ferien, et møte som naturlig nok
ble preget av at Leif gikk bort bare tre dager tidligere. Dette ble også understreket
ved at leder Liv åpnet møtet med ett minutts stillhet og noen anerkjennenbde ord
om Leif som et trofast medlem gjennom mange år.
Møtet forøvrig gikk greit, for tross alt var det jo fint å kunne møtes igjen på et
vanlig møte. Sekretæren leste referat fra vårhalvårets siste møte i juni og fra
St.Hansturen til Lauvtangen. Riktignok var det bare vel to uker siden vi skiltes
etter en opplevelsesrik Møretur, men referatet derfra var Varingen så vennlig å ta
raskt inn. Dessuten kom det like fort inn på HIL`s hjemmeside, der også med flere
av Sveins fine bilder. Per tok også ordet og berømmet igjen Svein og aktivitetsgruppa for både underholdning og informasjon underveis. At forsamlingen var
enig i dette, ble understreket med applaus. Alt i alt må vi si at dette var en fin
oppfølging av tidligere turer med Ole og ikke minst Paal som ansvarlige.
For øvrig gikk kaffekosen som smurt til Astrids sveler og villbringebær samt Anna
Helenes eplekake. Herunder formidlet Liv en takk fra Ulf til gruppa for
oppmerksomheten til hans runde år. Noen hadde også besøkt Ole og hadde med
hilsen fra han. Han holdes løpende underrettet om livet i gruppa og om livet i Huk
Aveny 1.
Utlodningen gikk som vanlig greit. Riktignok ble ikke alle årer solgt, men men det
økte bare spenningen. Mest fornøyd virket Per som vant den såkalte “store”.
I stedet for sang og en Prøysen-stubb ble det formidlet noen såkalte visdomsord.
Som avslutning gjengis noen av dem her:
· Du får aldri en sjanse til et nytt førsteinntrykk
· Forsøk å være mer interessert enn interessant
· Det er mye lettere å tolerere naboens fester når en selv er med
· Det er ikke nok med vakre ord, det er handlingen som teller
· Når man ser i en kvinnes håndveske, forstår man at det ikke er pengene som
er det viktigste
· Du skal aldri misunne en rik mann – det er bare en fattig mann med mye
penger
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· Selv i et leksikon kommer arbeid før suksess
· Den er rik nok som er fornøyd
· Det er en trøst at høsten er så vakker

Hakadal 12.6 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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