
 

 

Bilder från: 

Julfesten  

26/11 2016 
(Bilderna kommer från Berndt Oscarssons kamera)  



Klart för fest i Botkyrka-Salems hjärtlung förening. Så här presenterar vi 

föreningen när vi håller föredrag eller utför utbildningar:  

 



Och så här skall ett riktigt gott julbord se ut när vi har julfest.  

               Tack alla ni som fixat detta! 



Lite små-snack med vår ordförande innan festen tar fart: 

 



Sonja och Kenneth ser lite fundersamma ut när fotografen kommer: 

Kanske funderar de på vad de skall 

välja för vinst om de har tur med sina 

lotter: 

 

  



Här sitter några av festkommittén och väntar på maten som de fixat: 

Birgit har träffat Vivianne och 
Ingemar. Nya medlemmar som var 
på julfesten för första gången i vår 

förening: 

 



Även de små flaskorna är inte att förakta: 

 

  



Som ni ser var det rusning till all den goda maten: 

 

  



Ibland är det inte så lätt att välja: 

 



Trevligt småprat och funderingar fanns det också tid för:   

  



Laila höjde upp stämningen genom att sjunga en inte så anspråkslös visa:  

När man uppträtt för alla glada gäster och 

applåderna tonat bort kan det var gott att 

få något i den torra halsen: 

  



Gunnar Johansson som fyllde 90 år dagen efter hyllades med sång av alla 

festdeltagare. ”Ja må han leva i hundrade år!” (Gunnar längst ner till höger)  

  



Mitt i festen startade Yvonne en långdans, det livade upp stämningen: 

 

  



Berit var kvällens allsångsledare: 

Yvonne vår ordförande tackade alla i föreningens 

festkommitté både de närvarande och även de 

som inte var där denna kväll. Det var deras 

fantastiskta arbete som gjorde det möjligt för 

oss andra att ha det så mysigt:  



 

Bernt, vår fotograf kollar in ett nytt motiv:  

 

Dessutom var han ju vår 

snälla tomte.  

Jäktigt värre hoppas han 

fick tid att äta lite av den 

goda maten: 

  



Har ni sett vad glad man kan var på våra fester:

  



Martin och Torbjörn spelade vacker musik för oss hela kvällen: 

  



Så kom förstås vår lille tomtenisse och delade ut en julklapp till alla snälla: 

  



Han fick också en go kram av en glad pensionär som varit snäll hela året: 

 



Maj-Britt var den som höll koll på alla drycker som vi ville prova: 

 

  



Christina köpte lotter och vann en kudde, som hon säkert kommer att sova 

gott på: 



Kvällen avslutades med lite dans för de som ville röra lite på benen: 

Sven och 

Ingbritt tog en 

tryckare och 

de såg ut att 

stortrivas: 

 

  



Gunnar (90år) och Gerd var inte sena att hoppa upp på dansgolvet: 

 

Även Birger och 

Solveig rörde på 

påkarna: 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLUT 


