HIL Veterangruppa

Veterankafé 10. september 2018 - referat
Signy, Britt og Finn var denne kvelds verter, og de hadde på en utmerket måte forberedt høstsesongens andre møte. Dessuten var Svein K. med på laget, og med sin praktiske sans gjorde han også god
nytte for seg. Finn hadde en enkel, men viktig jobb som kontrollør. Som ved forrige møte for fjorten
dager siden var det heller ikke denne gang tilstrekkelig rent, særlig på kjøkkenet. Med så mange forskjellige brukere er det viktig at alle følger de samme rutiner!
Møtet åpnet som vanlig med en god,gammel sang, denne gang Arne Paasche Aasens «De nære ting» en tekst til megen ettertanke!
I tradisjonell stil leste sekretæren referatet fra 27. august – samt Thomas` takk til veterangruppa for
oppmerksomheten ved hans «runde» år. Forøvrig falt det en del bemerkninger vedr. Elvetangenprosjektet, uten at det fremkom noe vesentlig nytt. Det er imidlertid som kjent stor interesse for saken, og våre kilder vil sørge for å holde oss løpende orientert.
En forventningsfull stemning preget hele septembermøtet, og det ble også tid til et anstrøk av underholdning. Således leste man et par annonser fra en av krigstidens Aftenposter:
«Jeg kan konens fag, og deg vil jeg møte hver eneste dag» Hilsen Olava i Lia.
«Grei herre ønsker feriefølge fra 13. juli. Har sykkel og telt.»
Fra barnemunn:
«Bestemødre har veldig store behåer. De er så store at jeg får hele rumpa og to knær inn i den
ene rundingen. I den andre kan broren min sitte, hehe» (Martin, 9 år)
Aktivitetsleder antydet at han kunne organisere en båttur igjen- med tilhørende lunsj og eventuelle
Julegavekjøp - dersom det er stemning for det. (Tas opp på neste møte) Forøvrig gikk kvelden fort,
og åresalg m. trekning gikk unna i en fei til passende kommentarer. Sekretæren ble her den avgjort
heldigste!

Hakadal 12.9 2018

Halvor Gundersen
Sekretær
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