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Julfesten den 5 december 2009 
 
Tack för en trevlig eftermiddag i julens tecken! Sällan har jag skådat  
ett bord så överfyllt med vinster. Man kunde nästan tro att det inte  
fanns några nitlotter! Det fanns fler fyllda bord med sill, lax, skinka och andra 
läckerheter. Det smakade långt bättre än det vi några  
dagar tidigare fick på Vikinglinjens annars så berömda julbord. Och  
erkännas ska, att vi (Göran och jag) inte kunde motstå att ta en extra  
ägghalva. 
Man får inte glömma att ge musikerna en eloge. Utan musik blir det inte  
en julfest. 
 
Hoppas att alla var lika nöjda som vi! 
 
Kerstin Arvestad 

  
                               
Torbjörns orkester 

var på plats och 

spelade för oss hela 

kvällen. 

Dessutom fick vi 

inleda festen med att 

lyssna till sköna 

sånger av: 

Pentti Laamanen    

Som vanligt hade 

många, många 

medlemmar skänkt 

fina vinster till de 

lotter som såldes på 

festen. 

Ett stort tack till alla 

som lämnat in 

vinster. 

 

 

 

Denna tavla har skapats och skänkts 

till föreningen av: 

Wivi Lindhé  

Den auktionerades ut bland 

festdeltagarna och föreningen fick 

300 kr för den. 
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Sedan var det bara 

att hugga in på det 

alltid så goda 

julbordet. 

Ett jättetack till för 

all tid och arbete som 

ni i festkommittén 

lägger ned på detta! 

Också Barbro och 

Per-Olov ser ut att 

trivas. 

 
 

Här ser ni vad glada 

Eva och Kjell blev 

när de vann på 

lotteriet. 

Även Monica och 

Berit ser ut att 

stortrivas. 

  

Så kom förståss den 

riktiga tomten och 

delade ut julklappar 

till alla festdeltagare. 

Lasse ledde som 

vanligt allsången på 

ett utmärkt sätt och 

jag tror alla sjöng 

med. 

 

  

Sedan kom det en 

extratomte som tog 

sig friheten att 

berätta några 

småfräcka tomte- 

historier. Han heter 

Hans Andersson och 

återkommer nu till 

vår förening efter 6 

års timeout.  
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Kvällen avslutades 

med dans för dem 

som hade lite ork 

kvar i benen efter all 

god mat. 

En mycket lyckad 

Julfest tycker vi!   

 / Solveig o Birger 
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