
Jullunchen 14 december 2018 

 

 

 

 

Årets jullunch startade redan ute 

i entrén.  

 

 

 

 

Axelbandet spelade och alla 

gäster blev serverade glögg, så 

stämningen blev hög från början. 

 

 

 

 



 

 

 

Några utnyttjade sofforna för 

att lyssna och umgås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så småningom var det dags att 

gå in i aulan och ta plats vid de 

festligt dukade borden med 

över 100 platser. 



 

 

 

 

När alla hälsats välkomna 

och fått lite instruktioner 

om hur det praktiska skulle 

gå till, var det dags att bord 

för bord ta för sig av 

julbordets alla läckerheter. 

 

I första omgången var det 

de kalla rätterna som var 

framdukade.  

 

I en andra omgång fanns 

det småvarmt. 

 

Alla försåg sig och åt sen 

med god aptit av all den 

läckra maten. 



 

 

 

När alla var mätta och 

belåtna var det dags för 

dagens underhållning.  

 

Tyvärr blev det inte den 

utlovade showen 

”Julgodis”, eftersom den 

ena artisten hade fått akut 

förhinder. 

 

Men sångerskan Eva 

Svärd hade tagit med sig 

pianisten Stig Andersson 

och bjöd på en härlig 

kavalkad av välkända 

sånger, både julsånger 

och sånger ur operettens 

värld. 

 

Stig fick också chansen till 

ett eget solo i ”Tomtarnas 

vaktparad”. 

 

 

 

 

 

Att Eva är en operett-

sångerska var inte att ta 

miste på. Hon tog ut 

svängarna ordentligt. 



 

 

 

 

Eva gick också ner bland åhörarna 

och fick igång lite allsång i några 

välkända sånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett extranummer blev det förstås 

med Zarah Leanders magnifika 

”Wien, Wien, nur Du allein”.  

 

Det blev en värdig avslutning. 

 

 

 

 

 

 

Efteråt blev de båda avtackade med 

varma applåder och varsin 

chokladask. 



 

 

 

 

Sen blev det dags för 

avtackning.  

Våra värdar kallades upp på 

scenen för en välförtjänt 

uppskattning av det ovärderliga 

jobb de gör.  

Utan dem skulle vi inte kunna 

genomföra alla våra aktiviteter. 

Allra sist (före lottdragningen förstås) blev det också 

några vemodiga avtackningar av funktionärer som 

lämnar sina uppdrag efter många år. 

Först ut var Gunnel Rosendahl, som varit biträdande 

gympaledare och även biträdande friskvårdsombud. 

 

Sen avtackades Inger Kvartoft för sina 10 år och de 

101(!) vandringar som hon lett runtom i Stockholms-

trakten. 

Sist men inte minst avtackades Margaretha Östling, 

som har lett våra olika gympagrupper under 11 år.  

Hon kommer dock att fortsätta som friskvårdsombud 

och hon kommer också att leda långvandringarna 

efter Inger (ihop med Mailis Malmquist) och även 

hålla i lunchträffarna som förut. 

 

Tursamt nog har Seniorhälsan börjat med gympa i 

samma lokaler, så våra medlemmar blir inte utan 

friskvård. 

Bilderna från avtackningen togs av Birgitta Airas. 


