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Julfest i Tumba Folkets Hus den 6 december 2008 

Som vanligt bjöd 
föreningen på glögg 
med tillbehör samt 
pepparkakor. 

Eva, Christina och 
Janne ser till att alla 
gäster får glögg och 
ett glatt 
välkomnande. 

 

 

 
 
 

 

Detta år kom jul- 
tomten före maten. 
 
Som vanligt var det 
den riktiga Svensk- 
auktoriserade 
tomten. 
 
Alla gäster fick var 
sin julklapp och alla 
verkade vara nöjda 
med sina paket. 
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Tomten visade 
också vad som 
fanns under 
tomtedräkten.  
 
Det visade sig att 
man kanske inte 
alltid skall lita på 
bara klädseln.   
Det kan finnas en 
annan figur under 
kappan.  
 
I detta fall var det 
dock bara en snäll 
motorcykel kille,  
Som man inte alls 
behövde vara rädd 
för.   

 

När tomten gått 
hade den alltid så 
flitiga festkom-
mitt’en dukat upp 
julmat i massor.  
 
Alla vi nu ganska 
hungriga gäster 
passade på att 
förse oss. Det 
smakade fantastiskt 
gott. 
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Under vår väntan 
på maten spelade 
Ebbe Belfrags 
Essemble för oss 
och vi sjöng julvisor 
under ledning av 
ordförande Lasse.   

 

Barbro och Pelle 
trivdes och sjöng 
med på alla 
visorna. 
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Sedan såldes det 
lotter av alla de 
slag.  

 

Martin tar den extra 
noggrann titt på 
bordet med de fina 
lottvinsterna. 
 
Alla vinster hade 
skänkts av 
medlemmar i 
föreningen.  
 
Vissa vinster hade 
också tillverkats av 
”DUTTA” gruppen.    
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Janne hade dagen 
till ära tagit på sig 
både tomtehatt och 
tomteslips.  
 

 

Monika och Olle 
vekade nöjda med 
resultatet av allt 
arbete med mat och 
dukning. 
 
Janne håller koll i 
bakgrunden.  
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