
Sånghyllning till jubilaren

Text: Karl-Bertil Andersson Melodi: Alpens ros

Det byggdes i Trögden en Vikingahall

med inomhus boulespel när vintern är kall

för 10 år sedan stod byggnaden klar

så därför vi hyllar nu vår jubilar

"Trögdare dom kan, Trögdare dom kan

Dom kan som ingen ann."

Det skrevs ett kontrakt mellan kyrkan och oss

i syfte att bygga upp hallen förstås

sen börja den fas då man skulle få tag

på byggmaterial utav många slag.

" "

Ett slitstarkt och uthålligt gäng såg då till

att timret från logen man omvandla vill

till virke för byggnadens stomkonstruktion

och nog fick det gänget en massa motion.

" "

Man använde krafterna som sen fanns kvar

att riva en skola i Stockholm som har

både takpapp och fönster och sånt material

att återanvända då kassan var skral.

" "

Att pengar och gåvor behövdes stod klart

och några av Trögdatrna dom satte fart

att ragga upp pengar och och annat sorts stöd

till vår ideella förening i nöd.

" "

När allt detta nämnda nu fallit på plats

med bygget an nu kunde börja ta sats

en byggchef med mångårig erfarenhet

drev på hela gänget med intensitet.

" "



Det blev långa arbetspass för att få klart

men gott resultat blev det helt uppenbart

och folk kunde bjudas på invigningsfest

där alla som jobbat då hyllades mest

" "

Den tid som förflutit sen hallen stod klar

har nyttjats för att vårat boulespel få kvar

vi hyr ut vår hall och vårt seriespel

det givit vår kassa sin beskärda del.

" "

Vi som kommit till under senare år

till er veteraner ett tack det nu går

vi hoppas vi sköter det arv ni oss gett

att boulehallens framtid ej nånsin går snett.

" "

År 2009 vi brände en del

med intjänta pengar av följande skäl

vår kyrka har dåligt med driftkapital

men SPF:s kassa den var inte skral.

" "

Vi köpte den mark där vår hall har sin plats

trots hårda förhandlingar med den där Mats

det kostade skjortan att köpa upp mark

men då var föreningens kassa rätt stark.

" "

Vi höjer för vår jubilar våra glas

och hoppas det här blir ett trevligt kalas

att få arrangera en sådan här fest

där alla skall känna sig som hedersgäst

Välkommen på fest, välkommen på fest

Känn dig som hedersgäst!

Ett fyrfaldigt leve för Vikinghallen och alla dess gäster.


