
 

 

 

 

 

Succé!  
 
 
Sällan har ordet Succé känts så lätt att använda! 
 
Vi var mer än 700 glada SPF:are från de fyra länen Kalmar, Blekinge, 
Jönköping och Kronoberg som festade i dagarna två. 
 
Kronobergsdistriktet bjöd på Småländska läckerheter i varierande form. 
Artisterna Lisa Syrén och Peje Johansson var handplockade för festen. Vår 
ordförande Jan Johansson uppehöll sig i sitt välkomsttal vid dansens 
betydelse och möten mellan oss, på den tiden unga män och kvinnor, i 
Balders Hage eller Linkullen som det tidigare hette. 
Dansade gjorde vi nu också, till Cedrix orkester. De som inte dansade lyssnade 
på trubaduren Johan Mellander eller gick bara omkring och återupplevde 
ungdomsminnen i Balders Hage eller umgicks med varandra.  
 
Vi fick möta Mette Adolfsson, inspiratör i Häradbäck med omnejd samt 
representanter för sponsrande företag såsom APP Properties och anrika 
Langes i Virestad.  
 
Alltid lika populära Lisa Syrén möttes av jubel, många glada skratt och 
igenkännande nickar. Peje Johanson med musiker Micke Svahn fick nästan 
taket att lyfta med allsång, musikquiz, musik och underhållande historier. 
Som vi sjöng och skrattade!   
 
Fina gåvor från sponsorer lottades ut. Vinnarna i vårt quiz i samband med 
inbjudan till festen fick sina välförtjänta vinster. På marknadstorget kunde vi 
köpa både födelsedagskort, armband, smide och diverse smått och gott att 
förtära. SPF:s egna böcker om dans gick åt som smör! Vi fick oss också en 
lektion i hur man räddar liv och vilka möjligheter en trapphiss erbjuder.  
 
Krögare Stefan Blomdahl med personal serverade läckerheter i form av 
småländska isterband med potatis- och rotsaksgratäng. Så gott det 
smakade!  
 
Vinnarna i Halva Potten gick hem lite rikare. Den 14/8 9 000 kr rikare och 
den 15/8 4 700 kr rikare. Grattis till er!  
 
Nu har vi lämnat budkavlen till Jönköpingsdistriktet! Vi ses om två år! 
 
Varmt tack till er alla som gjorde vår Fyrlänsfest till en hejdundrande succé!  
 
 
 
 
Programkommittén i Kronobergsdistriktet 


