HIL Veterangruppa

Veterankafé 9. februar 2015 - referat
I leder Livs fravær ble det vår nye nestleder Svein K. som ønsket velkommen og
ledet denne kvelden, noe han elegant utførte. Som vanlig ble vi i dempet belysning
mottatt av vertenes festlig dekkede bord. Astrid og Anna Helene - godt hjulpet av
Jostein - kom meget vel fra oppgaven, og både rømmevafler og sjokoladekake
gjorde “susen attåt kaffien” for de tjue veteraner som var der akkurat denne
kvelden.
Valget av den tradisjonelle sangen falt på “Eg veit ei lita jente”, og den husket de
fleste fra sin skoletid. Videre leste sekretæren referatet fra årsmøtet og bemerket
at Britt tar Sveins plass i valgkomiteen, hvilket ikke hadde kommet med i referatet.
Svein K. hadde også representert gruppa på siste hovedstyremøte og kunne
overbringe en stor takk for innsatsen til både våre gutter og jenter - og til våre
viktige “kontakter”, så som f.eks. Aas Gård og vaktmester Terje T. Han kunne også
opplyse at medlemskontingenten blir økt med kr. 100,- og at kjøkkenet skal
fornyes. Svein beklaget at han ikke kjente så mange, men ble imponert over den
profesjonelle bruk av dataprogrammer.
Aktivitetskomiteen v/Svein B. viste deretter bilder , først fra noen aktuelle
dagsturer. Det var absolutt stemning for en slik tur til Helgøya, som har mye
interessant å by på, både gammelt og nytt. Den mest aktuelle dato lot til å bli 18.
mai.
Vedr. høstturen falt valget på en “3-dagers” med base på Stalheim hotell. Denne
kan eventuelt tas i tidsrommet 18. - 20. august. Begge turer drøftes nærmere på de
første møter. Svein presenterte også rimelige “lokketurer” til Kiel og Strømstad.
Interesserte kan kontakte Svein direkte.
Åresalget gikk greit, selv om ikke alle ble solgt. Alle gevinster fant sine rette eiere,
og ekstra hyggelig var det at Svein B. vant den store denne gang. Begge “Sveiner”
fikk for øvrig applaus for sin innsats denne kvelden.
Innimellom leste sekretæren “ordtak” fra Vestlandet, bl. a.:
·

“Eg stel ikkje, men ser eg noko eg likar, so tek eg det”, sa mannen.
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·
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·

“Eg seier ikkje noko eg, og det står eg ved”, sa mannen.
“Endelig”, sa jenta, hu vart trulova da`a var søtten år.
”Det er heilt sant, eg har lese det i ei bok”, sa guten.
“I dag spelte vi godt”, sa belgjetråkker`n.

Hakadal 10.2 2015

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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