
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteås Julfest. 

Cirka 130 medlemmar hade följt ansvarsgrupp Infjärdens inbjudan till årets julfest på Pite Havsbad. Beda 
Lundström hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Genom en gåva från en grupp 
medlemmar, som under många år ideellt svarat för kioskverksamhet på Norrgården, hade föreningen 
möjlighet att som huvudattraktion engagera Ronny Eriksson och Leo Holmberg. Evy Jonsson, som var en av 
initiativtagarna till kioskverksamheten, berättade om hur det gått till. När verksamheten startade fanns det 
stor efterfrågan på det man kunde erbjudna till boende av dagligvaror, frukt och konfektyr, läskedrycker, 
veckotidningar, tidskrifter och man kunde inför helgerna erbjuda hembakat kaffebröd. Men allteftersom 
hälsoläget förändrades bland de som vistades på Norrgården, förändrades efterfrågan på varor och 
tjänster och till slut var man tvungen att lägga ner verksamheten. Efter Evys berättelse, presenterade Beda 
nästa punkt. Det var Viktor Rydbergs ”Tomten”. Men hon nämnde ”hon bor i Hortlax”, av det kan man 
tänka att den gråklädda varelsen i röd luva gestaltades av en kvinnlig föreningsmedlem från nämnda ort. 
Dikten, från 1882, som ännu lever framfördes på ett övertygande sätt. Jullunchen, som bestod av en kall 
tallrik, fylld av allt som hör julen till och efter det en varm, med Jansson, prinskorv, köttbullar och 
revbensspjäll, upptog gästernas intresse innan det var dags för Ronny Eriksson och Leo Holmberg. Leo 
presenterades av Ronny som ”Den bästa gitarristen man kan få tag på – för det priset”. Det blev ett 
heltimmesprogram med mustig satir över företeelser i vår värld. Publikens allsångsförmåga sattes på prov, 
men gjorde ingen succé. Ni är för blyga! Blygsel det är en man som går ensam på en mörk väg med en 
reflexbricka – i fickan. 
Efter Ronny och Leos framträdande, var det dags för eftermiddagskaffe och den utlovade desserten Ris á la 
Malta garnerad med lingon. Så dämpades ljuskronorna och in skrider Lucia med sitt följe. Det var elever 
från Framnäs folkhögskolas musikklass, som framförde ett vackert luciaprogram. Enligt tradition brukar 
julmötet innehålla en andlig betraktelse. Denna gång var det prästen Lars Wangby från Piteå församling, 
som stod för detta. Han sade att såhär vid tiden för Luciafirandet är det ljuset som står i focus. Om vi har 
två rum intill varandra och i det ena är det ljust och det andra helmörkt. Om man då öppnar dörren mellan 
dem, så far ljuset in i det mörka rummet och driver bort mörkret. Det kan inte vara tvärs om. Ljuset driver 
bort mörkret, ljuset sprider värme, ljuset avslöjar mörkret och ljuset strålar. Det får bli min hälsning, Lucia 
bar fram ett ljus och vi i kyrkan vill bära fram ett ljus i en mörk värld.  
Ordförande Lisbeth Lindmark ville tacka alla som tillsammans gjort det här till ett lyckat möte: 
Kökspersonalen för den fantastiska jullunchen, serveringspersonalen för deras trivsamma bemötande och 
hjälpsamhet, ljud- och ljusteknikern för sin insats och Infjärdensgruppen för det väl genomförda kalaset 
och förstås alla medlemmar som med sin närvaro gjort det hela så trivsamt. Därmed ville hon avsluta 
mötet med dragning av lotterierna. 
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