HIL Veterangruppa

Veterankafé 15. juni 2015 – spekemataften - referat
Etter å ha ønsket velkommen til sesongens siste kafekveld, var vår utmerkede
leder Liv en like utmerket forsanger til den gamle slager “Jeg tror på sommeren”,
og et snev av sommer var det faktisk denne junikvelden. Deretter var det
tradisjonell spekemat og skravlekos en lang stund. Maten var nydelig dandert og
av førsteklasses kvalitet - alt sjarmerende tilrettelagt av kveldens verter Liv og
Berit. Ulf og Halvor slapp unna med litt praktisk sjauing, men det skal gjøres, det
og. Liv takket spesielt Berit for hennes bordbuketter av liljekonvaller som duftet
like forførende godt som vertene selv. Paal noterte seg at premieskapet nå
skinner som det skal - og takket for det.
Liv delte så ut liste med forslag til verter høsten 2015, noe styret hadde kommet
fram til på møtet hos Berit 21. mai. Før dette ble referatet fra 11.mai lest opp.
Turen til Helgøya er kun omtalt i Varingen, men da denne leses av samtlige, skulle
det være nok. Den positive omtalen er for øvrig også sendt Marte, vår eminente
guide i bussen.
Det skal heller ikke glemmes at vi takket være Liv 1.juni kunne samles i golfkafeen
på Aas som utgangspunkt for natursti. På grunn av sterk vind ble denne ganske
amputert, men dog gjennomført av 14 sporty veteraner med radarparet Gro og
Svein B. som de seirende foran Paal og Anne m.fl.
Svein B. orienterte om status for turen 19-21. august og fikk bekreftet at de 16
påmeldte stadig er aktuelle deltakere. På grunn av det reduserte antall blir prisen
naturlig nok noe høyere (4415,-). Da har vi rikelig plass og gode bekvemmeligheter. Muligens kan kassa sponse noe av dette pristillegget. Deltakere som leser
dette kan jo også formidle følgende til andre som de vet skal være med: per 23.juni
er påmelding bindende. Etter denne dato gjelder kun reiseforsikring med de
formaliteter denne måtte kreve. (skulle det dukke opp enkelte “nykommere” lar
det seg sikkert ordne!). Husk at godt vær og gode historier fremdeles er helt
gratis, dette har undertegnede bestilt !
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Helt til slutt minnet Liv om at det også i år blir tradisjonell St.Hanssamling
23.juni ved Lauvtangen. Frammøte ved bommen på Aas Gård kl. 1100.

Hakadal 22.6 2015

Halvor Gundersen
Sekretær
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