
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteå,  Julfest-2016 
 
SPF Rönnen hade på torsdagen samlat mer än 160 medlemmar till årets julfest på Piteå Havsbad. 
Ansvarsgrupp Hortlax stod för arrangemanget. 
Sonya Thelin Nilsson inledde med att hälsa alla välkomna. Man fortsatte sedan med att 
gemensamt sjunga den obligatoriska "Nya Pensionärssången" följd av ett par julsånger. Sonya 
ledde sången, ackompanjerad av Sune Karlsson på gitarr. 
Marjatta Pettersson berättade om seden med julstjärnan och hur man brukade klä ut sig till 
Stjärngossar och gå runt i gårdarna med en upplyst stjärna, sjunga julsånger för att få godsaker 
eller pengar för sin sång. Ett uppskattat inslag, var julbuffén som serverades. Den avslutades med 
klassisk Ris a´la Malta. Efter det var det dags för julbetraktelse, som hölls av Diakon Ingela Öberg. 
Hon presenterade sitt arbete i församlingen på temat "Ett steg närmare". Där främlingskap bryts, 
är början på ny vänskap. Betraktelsen avslutades med att hon tillsammans med Sonya sjöng "Nu 
tändas tusen juleljus". 
Dagens underhållare var Bo Selinder. Han framförde, ackompanjerad av Per Soini på gitarr, en 
rad egenkomponerade visor med mycket underfundiga texter, om hur det är, att ha som 
målsättning att bli en hyllad sångare, parallellt med att gå som vaktmästare på hemmet. Han 
beskrev också sina tankar om att vara "Nykär pensionär". De träffsäkra texterna i det 
trekvartslånga programmet framkallade många skratt i publiken. 
Ansvarsgruppens medlemmar gjorde sedan en historik över sederna kring Julgranen, Tomten, 
Klappar, Presenter och legenden om Lucia. De avslutade med att framföra en egen text till 
Guantanamera, som blev Reflektera mera iklädda allehanda reflexmateriel för att synas i trafiken. 
Efter kaffe med kaka var det lotteridragning och man avslutade, som vanligt med att unisont 
sjunga Carl-Antons Nu går sista visan. 

Text och bilder: Bertil Berglund 
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