HIL Veterangruppa

Veterankafé 13. april 2015 - referat
Også denne kvelden var godt besøkt, og det ble riktig trivelig etter hvert. Ikke
minst skyldes dette vår leder som er både myndig og uformell og fgramfor alt
trivelig. I tillegg var hun vert sammen med Anna Helene, Svein og Ulf. Til
åpningssang hadde hun denne gang valgt Gerd og Ottos tankevekkende “Det står
en grønnmalt benk i hagen”. Den minner for øvrig om den gamle “Gangdøra
heime” som også ville hatt mye å berette hvis den kunne snakke.
Kaffekosen ble ekstra koselig takket være Livs boller med både glasur og gull på
toppen. Anna Helenes appelsinkake var ikke mindre innbydende og velsmakende
og var en sjelden plussvariant av denne kaketype.
Av mer formell informasjon nevnte Liv atter en gang at premieskapet burde vært
gått over grundig, men at dette nå burde være en oppgave for den yngre foreldregenerasjon, da våre (stort sett damer) etter hvert synes slikt arbeid - ikke minst
litt i høyden - blir både usikkert og slitsomt.
Jostein holdt en pen liten takketale i forbindelse med at også han nylig hadde klart
å bli tre kvart hundre år og for det hadde mottatt en oppmerksomhet som i små,
daglige doser etter sigende vil virke befordrende på hans generelle form.
Både sekretæren og Per bidro så med noen vitser som faktisk fikk de fleste til å
trekke på smilebåndet.
Deretter leste sekretæren referatet fra forrige møte og føyet til noen vise tanker
som barn ofte kan komme med:
· “Det er aldri ok å kysse en gutt. De bare sikler på deg. Det var derfor jeg
sluttet med det.”
· “Gud trenger ikke tro på noen, han. Han kan bare tro på seg selv.”
· “Bestefar fikk en kjæreste da han var 70 år. Hun var innmari liten og sikkert
80 år mindre enn han. Hun arvet skrubbel og bit.”
· “Gamle jomfruer er damer som har hornhinnen i behold.”
· “Når man er sånn førti eller femti år, slutter damene å legge egg. Det vil si at
de ikke lenger kan produsere folk. Hekkingen begynner sånn i fjortenårsalderen og varer helt til middelalderen.”
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· “De som tror på Allah er muslinger.”
Det tradisjonelle åresalget ga full pott og lykkelige vinnere, og lykkeligst ble Randi
som vant den aller største.
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