
SPF Håbos julgransplundring 2010 
 

Trots det isiga vädret frös inte julen fast, utan precis som alla andra jular tog den slut i början 
av januari. För SPF Håbo avslutades helgerna den 9 januari med den traditionella 
julgransplundringen som samlade ca 50 förväntansfulla barn och ungefär lika många vuxna. 

Redan under sam-
lingen livades 
stämningen upp med 
Håbo Spelmäns 11 
personers band.  

På utsatt tid öppnade 
ordförande Per-Eric 
Josefsson, Peje, 
mötet med att hälsa 
alla välkomna. 
Programchefen Göthe 
Eriksson informerade 
om dagens program, varefter dansen kring granen tog fart. Med Sylvia Lindqvist som försångare 
och Birgitta Pettersson som ledare för ringlekarna blev dansgolvet fullt med fantastisk 
aktivitet. Alla de gamla kända lekarna med Musikanter från Skaraborg, Små grodor och rävar 
som raskar och många fler fick vi höra innan det hela, som vanligt, slutade med ”raketen”. 

 

Så dök den store magikern Johnny Andersson, alias 
Johnny Mc I, upp på scenen.  

Som vanligt hade han bekymmer med att komma 
igång, och det var tur att det fanns duktiga barn i 
publiken som kunde tala om för honom hur han skulle 
fälla upp sitt lilla bord. Detta var viktigt för där 
skulle trollväskan ligga, och från den kommer de 
mest magiska trollerikonsterna. Flera barn fick 
hjälpa till med att läsa trollformler och vifta med 
trollstavarna som ibland tappade all styrsel. Johnny 
har fantastisk kontakt med ungarna som säkert var 
nöjda vilket framgick av applåderna efter 
föreställningen. 

 

 

 

 



Barnen sitter fängslade under trollkarlens uppvisning 

 

Så blev det wienerbröd och andra bullar med kaffe och saft innan det stora fiskafänget kom 
igång. Denna gång blev det inte en massa bifångster som frukt och russin utan endast ”rejäla” 
sötsaker i gottpåsarna. När sista påsen dragits upp var både julen och festen slut, och de lite 
större barnen kunde gå hem och förbereda sig på morgondagens skola.  

 

Sverker Jonasson 

 

  


