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VETERAN
Organ for NJIFs Veteranlaug.

Nr.4 Desember 2009 16. årgang.

Julenisse bowlerne 2009: Bak fra venstre: Kolbjørn Pedersen, Håkon
Johansen, Harry Sundheim, Inger Bisgård, Tore Wahl, Inger Johanne
Kristiansen, Enok Mørk, Eivind Larsen, Sverre Venstad, Johan Ruud,
Kjell Hov, Odd Nesbakken og Per Eggum .
Videre: Reidun Svendsen, Tove Eggum, Kirsten Ohnstad, Bjørg Klakegg,
Lilly Nilsen, Harald Carstens, Sigurd Klakegg, Erling Ohnstad og
John Holmstrand.
Foran: Oddmund Tønseth.
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NJIFs Veteranlaug 
Styret: 
President Rolf Arne Rønning 

W. Aunes v 8 B, 7027 Tr.heim e-post: rolf.ronning@nettlast.no 
Tlf. 72 55 34 15, mobil 982 95 358 

Visepresident Knut Hartvigsen 
Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim e-post: knuthart@tele2.no 
Tlf. 73 93 16 40, mobil 480 24 132 

Finans-/ 
Protokollfører 

Odd B Pettersen 
Parallellen 30 B, 7081 Sjetnemarka, e-post: obpe@c2i.net 
Mobil: 908 83 853 // Veteranlaugets bankkonto: 1440 12 10033 

Vikarierende 
konsulent 

Jenny Sterten 
Selsbakklia 19, 7027 Trondheim, e-post: jenny.sterten@gmail.com 
Tlf 72 55 81 81, mobil 414 26 506 

Kontaktpersoner: 
Bergen distr. Odvar Hilton, Sollien 28, 5096 Bergen 

Tlf. 55 29 68 33 

Stavanger distr. Ansgar Dirdal, Sørhaugvn. 21, 4085 Hundvåg 
Tlf. 51 86 22 24 

Kristiansand distr. Roald Mykland, Hellemyr Terrasse 17, 4628 Kristiansand 
Tlf. 38 03 13 60 

Oslo distrikt Erling M. Ohnstad, Solbergveien 26 C, 1406 SKI 
Tlf 64 97 80 71, mobil 924 15 531, erlinohn@online.no 

Hamar distr. Marit Sektnan, Joh. Hirschgt. 7 D, 2316 Hamar 
Tlf. 62 52 29 46, mobil 907 99 786 

Trondheim distr. Thor Herje, Sig. Josalfarsv. 21 A, 7052 Trondheim 
(sør for Levanger ) Tlf. 73 93 58 02, mobil 908 61 962 

Nordlandsbanen Per Myhre, Tranavn. 15 B, 7713 Steinkjer 
(Levanger og nordover) Tlf. 74 16 31 43 
Redaktør Gerhard Prøsch, Nylandsvegen 32, 2008 Fjerdingby 

Tlf 63 83 96 97, 905 74 701, e-post:gerhard@prosch.no 
Redaktørassistent Torstein Bjerke, Nordlisletta 22, 0952 Oslo 

Tlf 22 25 69 76, 40 31 40 61 epost: torstbje@frisurf.no 

Deadline for VETERAN : NB: 1. febr-2010, 1. juni, 1. september og 1. desember. 
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O Jul med din Glede! 

Så er julehøytiden rett rundt hjørne og 
forhåpentlig er overskriften en gyldighet for 
mange. Skjønt julefor-beredelsene og den 
søte julebordtid har allerede vart en god 
stund. Det er ikke måte på hvor mye penger 
vi skal ”svi av” til beste for handelsstanden 
og andre deler av servicenæringen. Og alt 
skal starte tidligere og tidligere. Det er 

julebord på jobben, idrettslag, forening eller et jule-cruise med 
”danskebåten”. Her kjøpes samtidig ”kvoten” pluss-pluss til benyttelse i 
rakefisk-lag eller lutefisk-aften med familie og venner. Når jula endelig 
kommer, føler jeg meg som ei stappet ”julepølse”, lik det som hørte til 
juleforberedelsene i min barndom. 

Og som en verden kan endre seg på 50 år!!! Jeg finner stor glede og 
kos ved å mimre med barnebarna om mine juleforberedelser. I 1957, som 
tiåring, startet det første ”forretningsforetaket” ved å sende en bestilling til 
postordrefirma K.T.Gulbrandsen, Drammen i midten av november. Der 
fikk jeg kjøpt julekort, pakkekort, julehefter og noen forkjellige ”morro
saker”. Dette kom i posten etter ca. ei uke. Da startet salgsperioden til 
varebeholdningen var vekk gjennom salg på døra til naboer og beboere i 
rimelig nærhet av barndomshjemmet i Breiskallen. Blant andre ble 
stasjonsmesteren på Breiskallen fast kunde i mine fem år som ”dørselger” 
før jul. På den måten tjente jeg mine egne penger og kunne kjøpe julegaver 
uten å ta av ukelønna på 2 kroner. Det ble til mor, far, besteforeldre og min 
søster samt i tillegg mine to beste venner. Jeg husker godt den første 
julegaven til mor og far for egen tjente penger. Det var ei spilledåse formet 
som ei kirkeklokke. Den var rød med glitter på og når en trakk ned 
pendelen spilte den Glade Jul i et par minutter med avtagende hastighet. 
Men den var meget holdbar for den spilte hver jul fram til 2002. Og gleden 
ved å gi eller få gaver er for meg den samme i dag som den gang, selv om 
priser og prisnivå har endret seg radikalt. 

Jeg vil ønske alle veteraner med familie: 
En Riktig God Jul og Ett Godt Nytt År! 

Presidenten 
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Jernbanepensjonistene besøkte gamle Rapham.

Jernbanepensjonistenes Forening,
Trondheim, var på firedagers tur
til Rondeslottet (tidl. Rapham)
07-10. sept. 2009, ca 60 personer
deltok. Mange av veteranlaugets
medlemmer var med. Tog og
privatbiler ble brukt.

Etter ankomst Rondeslottet var det lunsj, og ettermiddagen var fri til
fjelltur for dem som ønsket det. Etter middagen sosialt samvær med dans
til fin musikk i peisestua.

Dag 2: Busstur til Heidal med omvisning og lunsj. Ettermiddagen fri for
tur eller avslapping før middag. Kvelden med hyggelig samvær i peisestua
med dans til samme fine musikk.

Dag 3: Konkurransedag.
Etter frokost: Hesteskokasting. Brukbart vær og stor stemning blant
deltagerne, som var delt opp i 5. klasser. 3 dame- og 2 herreklasser etter
alder. Eldste deltager en sprek dame på 91 år. Beste deltaker uansett klasse
en dame.
Etter lunsj og avslapping, premieutdeling på ettermiddagen under stor
stemning. Etter middagen sosialt samvær på peisestua og tredje kveld med
samme fine dansemusikk som de fleste svingte seg til.

Dag 4:Det har blitt torsdag og heimreise etter frokost.
Samtlige meget fornøyd etter et fint opphold i bra vær og med god mat. En
sorgtynget hotellsjef (dame) hadde fått beskjed at hotellet skulle stenges.
Vi var siste større gruppe som gjester. De fleste av deltagerne har jo mange
gode minner fra tidligere raphamsopphold. Det vi fikk høre var at Ronde
slottet skulle brukes til asylmottak. Hvorvidt det blir noe av, er usikkert.
Alle som var med på turen takker for et fint opphold, også en takk til
foreningens leder, m/styret, for noen hyggelige dager i Rondane.

Oddleiv. 
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God jul og godt nyttår til alle medlemmer i Veteranlauget,
ønskes fra disse trønderne: 

Randi Fiksdal og Oddleiv Nordmark,
Sigrid og Knut Hartvigsen,

Rigmor og Alf Selvik,
Unni Hansen og Rolf Rønning,
Thor Herje,
Valter Nilsson,
Dorte og Hans Kaarstein,
Ellen og Gunnar Ødegård,
Inger og Tor Warnes,
Lisa Lid og Odd B. Pettersen,
Kari og Hilmar Knudsen,
Birgit Ressem og Petter Kolstad
Randi og Tore Ofstad,
Ruth og Torbjørn Palmer,
Marit Aursand og Bård Jenssen,

Jenny og Bjarne Sterten, 
Nancy og Tore Hanssen, 

Aina Misfjord,
Karin og Oddvar Mathisen

Liv og Arne Selnes,
Astrid og Torleif Ødegård,

Tove Hegge og Egil Hoel,
Margit og Sigurd Ekren,
Ingrid og Olaf Nilsen,
Ruth Mosleth,

Brit Skirstad,
Magnar Aune.

. Hilsen Thor Herje 
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Willy Hybertsen er gått bort, vel 70 år gammel. 

Willy døde 29. september etter lengre 
tids sykdom. Han var svært engasjert 
på mange felter. Sang, musikk, idrett 
og foreningsarbeide. 

Han begynte i loktjenesten i 1962 og 
avanserte til lokkontrollør. 
Pliktoppfyllende og nøyaktig i alt han 
var med på. 

Willy ble raskt med i Lokdriftens 
BIL, først som fotballspiller og 
senere med håndball. 

Willy var æresmedlem i Jernbaneforeningens Sangkor i Trondheim for sitt 
arbeide der, likedan hadde han utmerkelser fra Jernbanens Sangerforbund. 

Innen Jernbaneidretten var han svært benyttet både som aktiv og 
administrativt. I Veteranlauget i NJIF var han aktivt med 
Bowling og svømmehallen ble avslutningen på idrettslivet før den 
alvorlige sykdommen satte sitt preg på Willy. 

Willy ble bisatt i Strinda Kirke i Trondheim 8. okt. 2009. En fullsatt kirke 
av familie, sang-, musikk- og idrettsvenner, samt kolleger og 
Pensjonistforeningens medlemmer m/flere. Mange av veteranlaugets 
medlemmer var tilstede. Vår dypeste medfølelse til Willys familie. 
Vi lyser fred over en god familiemann, kollega, idrettsvenn og kamerat. 

Oddleiv 
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Arne Selnes fylte 85 år. 
Vi besøkte Arne og kona Liv på hans 85-årsdag i deres 
hyggelige heim på Byåsen i Trondheim. 

En hyggelig stund med kaffe og mimring om 
jernbaneidrett i gode gamle jernbanedager. Arne har jo 
veldig mange JM-titler fra både sommer- og vinteridrett. 

Arne og Liv er i bra form og joggeskoene brukes fortsatt 
flittig. De ba oss hilse til idrettsvenner. 

Laugets blomstersjekk for sine 85 år ble overlevert og med ønske om 
fortsatt mange fine trim-år. 

Thor og Oddleiv. 

Redaktøren beklager at Arne Selnes ble gratulert med en feil alder i sept
nummeret av Veteran. Red. 

Oppskrift på karsk: 

1. La en kjele kaffe koke natten over. 

2. Legg et kronestykke i en kopp som rommer ca 1/2 liter. 

3. Fyll på kaffe til 1/7 del av koppen. Dersom kronestykket flyter, er 

kaffen sterk nok. 

4. Fyll på sprit til kronestykket går i oppløsning. 

Dagens vits: 

To menn møttes tilfeldig ved et vann. Den ene begynte å skryte av hvor 
mye fisk han hadde tatt der. Da sa den andre: 
– Det du ikke vet, er at jeg er grunneieren og kan anmelde deg for 
tyvfiske! 
– Det du ikke vet, sa den første, er at jeg er distriktets største bløffmaker! 
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JIL SKI VETERANLAUG 25 år

Et aktivt lag med aktive medlemmer og aktive tillitsvalgte. De har 
alltid noe å feire eller noe de kan markere. Sånn er det med 
JIL Ski. 
I februar 2011 er laget 80år, og historien forteller oss at bare uken 
etter stiftelsen arrangerte laget skirenn for medlemmene og lokal
befolkningen i Ski. Laget var i allmindelighet aktivt fram mot 
krigen 1940-45 som stoppet de idrettslige aktiviteter i landet. 
Perioden 1945 til 1960 var også delvis aktiv… faktisk var det et 
styre/lederskap som ville melde oss ut av NJIF, men forbundet tok 
ikke hensyn til det heldigvis. Så kom den aktive perioden hvor 
laget ble lagt merke til, 1960-1990. Både lokalt, i bedriftskrets og 
i forbundssammenheng. Lagets gode aktivitet over så mange år 
hadde gitt mange medlemmer et godt forhold til laget, derfor slo 
det noen medlemmer: hva gjør vi når vi selv ikke kan være med i 
lagets aktiviteter på banen i pensjonist tilværelsen? Jo, da kom 
ideen om å danne et veteran-utvalg i laget. Etter en del prat om 
tanken på dette veteran-utvalg-lauget, ble det fremmet forslag på 
årsmøtet okt. 1984 som ble godt og positivt mottatt. 
John Leirvik som var den store pådriveren innkalte til møte i 
klubbhuset/skinnesmia 27.nov. 1984. Det ble stiftelsesdatoen for 
Veteranlauget i JIL Ski. John Leirvik ble formann, Kåre 
Marthinsen sekretær, Johan Ruud kasserer, Arne Grøndahl 
Opptaksnemd og Erling Ohnstad Trivseltiltaksnemd. 

EO 

PS: 27. nov 1984 var det 75 år siden Bergensbanen ble offisielt åpnet av 
Kong Haakon. Red. 
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Bjarne Sterten 80 år 23-11-2009.

Barn Sissel og Rolf med sine familie
venner var samlet til en hyggelig markering 
av en med mange interesser. Bjarne 
begynte ved lok.tjenesten i 1953, ble raskt 
med innen jernbaneidretten i Lok.driftens 
Bedr.Lag i forskjellige grener. Han hadde 
før start ved NSB vært double-mester i 
bordtennis i Trondheim som aktiv. 
Bjarnes store hobby utenom idretten er 
treskjæring. Han er med i en klubb med 
flere fra NSB. Og mange flotte ting som 
han har laget preger Jenny og Bjarnes 
hyggelige leilighet på Byåsen i Trondheim.
Bjarne og Jenny hadde for ikke lenge siden stort feriested i Lensvika hvor
Bjarne er fra. Flere mål jord - restaurering av eldre hus, grønsaksdyrking,
jordbær m.m., samt rekkehus på Byåsen. De har solgt disse for en roligere
pensjonist-tilværelse og begge er med i Jernb. Pensj. Forening i
Trondheim, samt glad i å reise i inn- og utland.
Bowling er blitt idretten på eldre dager for Jenny og Bjarne. Pga. Bjarnes
grundighet i det han foretar seg, er han blitt en meget god spiller. Mange
fine premier er det blitt.
Lagets President Rolf og Unni var med blomster fra Heimdalsbowlerne –
Thor Herje med laugets blomstersjekk – Jan Tetlie med blomster fra
Lok.Pers. Forening, Trondheim, samt mange gaver og blomster fra kjente.
Vi takker dere, Jenny og Bjarne med yngre krefter, for god mat og
hyggelig stemning ved markeringen.
Ønsker dere Jenny og Bjarne mange fine år i tiden som kommer.

Oddleiv 
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Veteranlaugets 
spørrekonkurranse 
på Københavnturen 2009 

A B C 
1 Hvor mange innbyggere har Danmark? 

A ca 5,1 mill B ca 5,5 mill C ca 5,9 mill 
2 Hvor gammel er Lille Havfrue? 

A 89 år B 96 år C 102 år 
3 Når er Danmarks nasjonaldag? 

A 5. juni B 6. juni C 7.juni 
4 Hvilket år ble Margrethe II dronning? 

A 1970 B 1972 C 1974 
5 Hvem skrev sangen Pengegaloppen? 

A Otto Nielsen B Vidar Sandbeck C Ivar Simastuen 
6 Hvor finnes Den spanske trapp? 

A Madrid B Milano C Roma 
7 Hvor mange underskrev Grunnloven 17. mai 1814? 

A 112 B 115 C 121 
8 Hvor mange 12-ere fikk Alexander Rybak i MGP? 

A 8 B 12 C 16 
9 Hva er kroppens største organ? 

A Leveren B Magesekken C Huden 
10 Hvem vant Mesterligaen -fotball menn- 2009? 

A Real Madrid B Inter C Barcelona 
11 Når gikk Sverige over til høyrekjøring? 

A 1966 B 1967 C 1968 
12 Når gikk Norge over fra riksdaler til kroner? 

A 1870 B 1875 C 1884 
13 Når tok Kina over suvereniteten av Hongkong? 

A 1995 B 1997 C 1999 
14 Hvilket bilmerke har modellen Santa Fe? 

A Nissan B Hyundai C Daihatsu 
15 Hvor ligger byen Santa Fe? 

A Texas B New Mexico C Arizona 
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Klubbmesterskap Bowling i Ski Veteranlaug. 

Mesterskapet spilles over 4 serier med etterfølgende premieutdeling og
kaffekos. I anledning forestående jul og bilde med hilsen (se førsteside) til
alle Veteranvenner, stilte spillerne opp med nisselue.

Klubbmestere Herrer:
Kl A: Kolbjørn Pedersen 767 poeng

To av mesterne under: Kl B: Oddmund Tønseth 720 poeng 
Kolbjørn Pedersen og Kl C: Eivind Larsen 642 poeng 
OddmundTønseth Kl D: Sverre Venstad 602 poeng 

Klubbmestere Damer: 
Kl B:Bjørg Klakegg 479 poeng 
Kl C:Kirsten Ohnstad 568 poeng 
Kl D:Lilly Nilsen 516 poeng 

Det var i alt 23 Veteraner med i 
mesterskapet. Red. 

Julevits, hørt på julebord:
Den gamle til mannen: No e det leng sia vi har hatt seksuelle relasjoner.
Mannen: Eh, jo, je trur itte vi fikk julekort fra dem ifjor heller!

2 menn er ute og isfisker. 
De sitter og fisker og drikker øl. 
Etter å ha sittet stille i noen timer så sier Ole til Per: 
"Jeg tror jeg vil skilles fra kona min. Ho har ikke snakka til meg på 2 
måneder!" 
Per sitter og drikker en stund til før han svarer: 
"Det synes jeg at du skal tenke nøye over. Slike kvinner er vanskelige å få 

tak i !!!!!!!!!!!!" 
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Festkledde og blide Veteraner 

På denne side fra venstre: 
Martin Flobergsundet, Arne Helbø, Astri Prøsch, Anne Marie 
Mikkelsen, Torstein Bjerke, Odd B. Pettersen (bak), Else 
Strandheim, Gunnar Skirbekk, Hans A. Solli (bak), Harald 
Carstens, John Holmstrand, Johnny Gjønvik (skjult), Birgit 

Ressem, Tore Hansen, Petter Kolstad og May Ruud. 
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på Københavntur.

På denne side fra venstre: 
Rose Mary Johansen, Ørnulf Ruud, Unni Elisabeth Hansen, 
Luz Marina Winge, Hallgeir Winge(bak), Per Anker 
Andersen, Randi Fritzvold, Lisa Lid (bak), Jenny Sterten, 
Oddvar Fritzvold, Nancy Hansen, Solveig Bjerke (bak), 
Bjarne Sterten, Aina Misfjord, Knut Hartvigsen (bak), Thor 
Herje, Alfhild L. Lie, Gunnlaug Knutsen, Rolf A. Rønning og 

Sigrid Hartvigsen. 
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Veteranmesterskapet 2009 på Strømmen. 

Vellykket mesterskap hvor de beste vant, arrangert av JIL, Grorud, 
med Torstein Bjerke i tet. 

Sigrid Hartvigsen og Jenny 
Sterten (trøndere) ble Dame 
Dobbel Veteranmestere med 
1083 poeng. 
Svært respektabelt! 

Unni E. Hansen og Solveig 
Bjerke ble nr 2 med 937 poeng! 

I herre klassen dobbel fikk
Bård Jenssen og Rolf A.
Rønning tittelen Veteran
mestere med 1606 poeng.
(Foto mangler)
I denne runden hadde begge
høyeste poengsum under
Veteranmesterskapet.

Bjarne Sterten og Knut 
Hartvigsen oppnådde 
sølv-plassen med 1456 
poeng! 
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Singelresultater:

Damer: 

Else Strandheim, Hamar, er 
Veteranmester 2009 kl A, 
577 poeng. 

Sigrid
Hartvigsen, Lokdriften BIL, til venstre,
Veteranmester kl B, 587 poeng.

KL C, Anne Marie Mikkelsen, 
JIL Hamar, Veteranmester 
med 681 poeng! 

Solveig Bjerke , JIL Grorud, 
Veteranmester kl D, 555 poeng. 
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Veteranmester Kl E Ruth Fjeld, NSB BIL 
Sarpsborg, med 638 
poeng! 

Herrer: 

Martin
Flobergsundet,
JIL Grorud,
Veteranmester Kl A
med 782 poeng!

Under: 
Per Anker Andersen, JIL Grorud, 
Veteranmester KL B 
med 655 poeng. 

De neste klassene: 
Kl C: Knut Hartvigsen 

Lokdriften BIL, 700 poeng 
Kl D: Bjarne Sterten, 

Lokdriften BIL, 705 poeng 
Kl E: Kolbjørn Pedersen, 

JIL Ski 720 poeng 

Med unntak av Kl A ser det ut 
til at en blir bedre og bedre 
med alderen. 
Til høyre: Bjarne Sterten i 
kastet. Red. 
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VI ELDRE

I fjor skrev jeg et dikt til Veteran som jeg kalte ”Tanker i tida”. 
Første vers lød som følger: 

Før i tida – da var folk gamle da, 
No er vi eldre og enda mer sta. 
Fint at de kaller oss seniorer no om da’n, 
Men vi synes toppen er en Veteran. 

Når vi leser og hører om friske, oppegående, eldre mennesker, får en 
uvilkårlig visse refleksjoner. Idag må vi ikke si gamlehjem eller 
gammelheim. Det heter eldresenter – må vite. 
Ved fylte 70 år må du ha gyldig legeerklæring til førerkortet for å kjøre bil 
– og det er bra. Har aldri hørt om lignende ordning i andre land som vi 
sammenligner oss med. 
For en tid tilbake hørte jeg et radiointervju med en meget talefør dame som 
fylte 100 år den dagen. Da hun til slutt ble spurt om hun hadde noen 
spesielle ønsker for fremtiden, svarte hun kontant: ”æ må få plass for 

En sprek herremann fra harran i Nord-
Trøndelag som jeg kjenner godt, kjøpte seg 
en ny bil den dagen han fylte 90 år. 
I Trøndelag er det vanligvis stor festivitas når 
stedets gull-konfirmanter samles etter 50 år. I 
Overhalla i namdalen var en 95-årig kvinne 
som naturlig nok var hedersgjesten og kunne 
fortelle livlig fra konfirmasjonen for 80 år 
siden. 
Forleden dag var jeg på handletur. Traff 
byens respektable og forlengst pensjonerte 
lærerinne på 92 år. Min første tanke var å 
tilby henne skyss heim med varene. Men nei 

da. Hun hadde sin egen bil, rygget ut fra parkeringsplassen så elegant, og
farten var det ikke noe å si på.
Var det noen som sa at vi var gamle?
Vi er da bare blitt eldre.

Per Myhre 

dattera mi på eldresenteret!” 
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JULETUR TIL BJØRKESALEN PÅ ALGÅRD 
GÅRD I SØRUM. 

Veteranene på Ski la i år det tradisjonelle julebordet til Bjørkesalen på 
Ålgård Gård i Sørum. Bjørkesalen er et tidligere kyllingfjøs som er bygget 
om til en festsal hvor alle møblene er laget av bjørkestammer. Derav 
navnet Bjørkesalen. På Ålgård er det gårdsbutikk for salg av tradisjonell 
gårdsmat, håndverks- og gaveartikler. 

Juelmat serveres 

Ved ankomst til Bjørkesalen ble gjestene møtt av vertinnen Hilde som bød 
på nylaget risengrynsgrøt. Den heldige finner av mandelen ble behørig 
premiert. Fjøsnissen selv spilte julesanger på trekkspill. Etter grøten og 
besøk på gårdsbutikken med innkjøp, gikk turen midlertidig videre i 
Stomperudbygda Sørum. Vi skulle på besøk hos Fjøsnissen som viste seg å 
være en dyktig treskjærer og litt av en skøyer. Mange av Fjøsnissens 
produkter ble da også julegaver. 
Turen tilbake til Bjørkesalen gikk over Sørumsand, med orientering om 
Tertitten og Bingsfoss kraftstasjon. Tertitten er i dag en museumsjernbane 
som kjører ca 700 m på den nå nedlagte smalsporede banen mellom 
Sørumsand og Høland. Bingsfoss kraftstasjon, som ligger i Glomma og 
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produserer 170 GWh i året, holdt på å bli sprengt av flomvannet under 
storflommen på 1990-tallet. 
Vel tilbake i Bjørkesalen ble vi møtt med pyntede julebord og musikanter 
som ga julestemning. Før middagen ønsket Veteranlaugets leder Harald 
Carstens velkommen til julebordet. I de siste 15 årene har julebordet vært 
arrangert lokalt i Ski av medlemmer på omgang. I år ble det valgt å reise ut 
og å få julebordet servert med alle medlemmer som gjester. 
Det er julebordtradisjon å markere dagen for medlemmer som fyller åtti år. 
Under julebordet i dag hadde lauget to nye åttiåringer. Det er Alf Øiestad 
som fylte åtti år den 23.august og Martin Huse som fylte åtti år den 
7.november. Alf 
Øyestad var, på grunn 
av sykdom, forhindret 
av å være tilstede, 
mens Martin Huse var 
med oss på julebordet. 
Leder Carstens hilste 
Martin Huse fra lauget 
og overrakte blomster. 
Veteranlauget i JIL Ski 
ble stiftet 27. november 
1984. I anledning av at 
Veteranlauget er 25 år, 
fortalte Erling Ohnstad 
om stiftelsen og 
utvikling i lauget fram til i dag. John Leirvik var drivkraften bak 
opprettelsen av et Veteranlaug i JIL Ski, og var selv leder i 9 år. Formålet 
med Veteranlauget var å aktivere JIL Ski’s medlemmer som pensjonister. 
Senere har lauget utviklet seg fra å være et engere forum til å bli et aktivt 
og sosialt forum hvor også ektefellene kan tas opp som medlemmer. 
Veteranlauget har i dag ca 80 medlemmer. 
Vertinnen stod nå klar med tradisjonell julemiddag med ribbe, pølser, 
kjøttkaker og surkål. Etter middagen serverte vertskapet kaffe, eplekaker 
med krem og andre julekaker. Et par lot seg også friste av musikken til å ta 
seg en svingom. Alle følte seg vel tilfreds både med inntrykk og mat, og 
fant seg vel til rette i bussen hjem. Et fint arrangement av laugets styre. 
OT. 
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”Flaks” bare et fremmedord.. 

Ikke vinner jeg på Lotto, Viking, Ekstra, eller skarve 30 kr. på 
Joker. Så håpet jeg på at Brann skulle klare en topplassering i 
eliteserien i år,men nei.! Fredrikstad klarte heller ikke beholde 
plassen sin i eliteserien,Team Strømmen dessverre 0-1 for Røa i 
finalen i damefotball, og om ikke det var nok, så glapp det for 
Molde mot Ålesund og Rekdal…Søren.!!! Ikke har jeg fått 
svineinfluensa heller, bare vanlig influensa, og da blir jeg ikke 
medregnet. Uflaks ! Eller skal jeg kalle det svineheldig..?Kona 
mi, slo meg i bowling i dag. Jeg, tror jeg går og legger meg.!!! 

Erling O. 

TIDEN
Tidsregningen kan forandre seg år om annet. 
I 2007 fant vitenskapen ut at året måtte forlenges med ett sekund! 
Dette var det fristende å lage noen bevingede ord om: 

Tenk – året forlenges med ett sekund, 
Og sporten jakter på nye påfunn. 
Bonus-sekunder fordeles i Tour de Ski, 
til de som kjemper om beste tid. 
Trist for en i denne stund – 
tape på målstreken 
med ett tiendedels sekund! 

PMY 
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Jubileumsarrangement 4. mai 2010

Vår markering av Veteranlaugets 25 års-jubileum og årsmøte 2010 vil 
finne sted på Lillehammer Hotell tirsdag den 4.mai 2010. 
Jubileumskomiteen er fortsatt i arbeid, men jeg finner det riktig å komme 
med følgende info. slik at du har god tid til å legge jubileet inn i planene 
for mai neste år: 

Tirsdag den 4. mai er det 
årsmøte ca. kl 16 og 
festmiddag med antydet 
start kl. 18:30. 
Det blir utlodning under 
arrangementet, 
underholdning og dans 
til levende musikk etter 
middagen. På onsdag 
blir det aktiviteter og de 
som ønsker det kan være 
til torsdag morgen. 
Pris pr. pers. blir ca. kr. 1300,- tirsdag-onsdag og ca. kr. 2400,- tirsdag
torsdag i enkeltrom og tilsvarende ca. kr. 1100,- og kr. 2000,- pr. pers. i 
dobbeltrom. Dette inkluderer overnatting m/frokost, festmiddag tirsdag og 
ev. middag onsdag. 
For å kunne overholde krav om avbestillingsfrister, navnlister m.m. blir 
påmeldingsfristen den 15.mars. 

Jeg håper riktig mange av våre medlemmer har anledning til å bli med på 
denne markeringen. Innbydelse med detaljert program vil bli sendt ut med 
neste nr. av Veteran, og det er verdt å merke seg at dette pga. jubileet, vil 
komme ca. en mnd. tidligere enn normalt. 

Frist for innlevering av stoff til Veteran nr. 1 i 2010 vil 
derfor bli den 1. februar. 

Rolf 

Spisesalen Lillehammer Hotell
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Jubilanter: 

Leif Rennemo 85 år 29. des 
Eivind J. Larsen, 70 år 5. jan. 

”Veteran” Gratulerer! 

Takk for oppmerksomheten 

Hjetlig takk for blomsterhilsen på min 75 årsdag. 
Hilsen John Bjørnbet. 

Takker for overraskende hyggelig blomsterhilsen på min 75
årsdag. 

Hilsen Torbjørn Palmer 

Takk for oppmerksomheten og hyggelig blomsterhilsen på min 
75-årsdag. 

Hilsen Oddvar Svestad 

Takk til Veteranlauget for blomsterhilsen på min 90-årsdag. 
Odd K. Olafsen 

Til NJIF’s Veteranlaug v/ President Rolf A. Rønning.
Takker hjerteligst for blomsterhilsen og fine ord til min 75-årsdag.

Oddvar Hilton 

Takk for hyggelig besøk og blomstersjekk på min 80 årsdag. 
Hilsen Bjarne Sterten, Trondheim. 
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Hamarveteranene ønsker NJIFs Veteranlaug,
samt alle veteranene: 

JIL Stavanger ønsker alle våre aktive og passive medlemmer en 
riktig God jul og Godt Nyttår. 

Hilsen Børge Stangeland 

Nye medlemmer ønskes velkommen:
Oddvar Mathisen, Tiller.
Arne Moholdt, Ålen

Fasit på Arnes quis side 10: 
B,B,A, B,B.C, A,C,C, C,B,B, B,B,B.
Les fasiten som et tipperesultat.
På Københavnturen var det vår president Rolf A. Rønning som vant med
14 poeng! Gratulerer!! Anne Marie og Else 13 og Luz Marina hadde 12.

Svar på oppgave fra nr 3-2009:
Hva er dihydrogenoksid? Svaret er :vann.
Alle fant ut det, selvfølgelig, men det var bare Arne Helbø som fullførte
løpet med å ta kontakt. Gratulerer Arne!

Løsning finanskrisen? 
En rik turist kommer inn på et hotell i en liten by. Hun legger 1000 kr på 
disken i resepsjonen og går for å ta en titt på rommene. Hotelldirektøren 
tar kvikt med seg tusenlappen til slakteren og betaler sin skyld. Slakteren 
går med pengerne til bonden og betaler sin skyld. Bonden tar seddelen til 
bensinstasjonen og betaler for bensin som han har tanket på kreditt. Eieren 
av stasjonen går til byhoren og betaler sin skuld.på 1000 kr. Byhoren går 
til hotellet og betaler sin skyld med tusenlappen. 
Hotelldirektøren legger tilbake seddelen på disken. Turisten kommer 
tilbake til resepsjonen. Hun likte ingen av rommene og tar tilbake sine 
1000 kr. 
Ingen har tjent ett øre. Likevel er hele byen skyldfri og alle ser lyst på 
framtiden. God Jul til alle lesere av Veteran! Hilsen Red. 
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