HIL Veterangruppa

Veterankafé 3. april 2017 - referat
Johanne og Kjell med god assistanse fra Berit hadde forberedt denne aprilkvelden på en
utmerket måte med bordene plassert i firkant slik at alle kunne se hverandres blide ansikter. I anledning den forestående påske var bordene pyntet med primula og påskeliljer som til slutt endte opp som kjærkomne gevinster.
Johanne ønsket de tyve veteraner velkommen og anmodet forsamlingen om å åpne møtet med den kjente, gamle slager «Jeg blir så glad når solen skinner». Imidlertid var våre
beste forsangere ikke til stede, og det var nok dette faktum som fikk en av gutta til å
komme med en standardkommentar: «Sist jeg hørte den sangen var det mellodi på`n».
Vi skiftet øyeblikkelig til «Jeg tror, jeg tror på sommeren», og den ble en stor opplevelse!
Kaffen smakte minst like godt som før, og de tilhørende kaker likeså. Således vartet johanne opp opp med ei kake som foreløpig bærer navnet «Johanne Spesial» - en sjelden
nytelse. Berits «Tosca» var også ubeskrivelig god!
Etter denne lille kaloriutskeielse med tilhørende «skvalaprat» -( som de sier på Hadeland) – ble kveldens kåsør, Erik Stormbo, introdusert av sekretæren. Erik har et mangfoldig liv bak seg, bl.a. som inspektør og lærer på li skole. I dag er han en meget aktiv og
velorientert pensjonist, benyttet bl.a. som bydelsvandrer. Denne kvelden tok han spesielt for seg dobbeltheten som gjør seg gjeldende på mange områder i livet. Med utgangspunkt i østens gamle visdom om «Yin og Yang» trakk han linjer helt fram til siste verdenskrig og kom bl. a. inn på andre former for «dobbelthet» og som nok ga et mer nyansert bilde enn det som har vært den offisielle versjon. (Erik var selv som ganske ung involvert i illgalt arbeid og er det som i dag heter tidsvitne) Han fikk stor applaus for sitt
kåseri og dessuten en flaske god vin som han umiddelbart ga til sin fortryllende ledsager.
Åresalg og trekning ble som alltid en spennende avslutning på kvelden, og ekstra hyggelig var det at langveisfarende Reidun vanthovedgevinsten.
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