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LUNCH PÅ LASTBERGET FÖR VÅRA ÄLDRE SENIORER  

 

Tänk att november kan bjuda på så fint väder! 

Traditionen bjuder att styrelsen anordnar en lunch för alla våra medlemmar som fyllt 80 år eller 

mer. I år var det över 110 stycken som fick en riktigt bra lunch på Lastberget. Menyn lockade och 

vädret var på topp. 

Efter att vår ordförande Bo Lundgren hälsade alla välkomna berättade Ulf, köksmästare och 

Andreas, restaurangchef vad som stod på dagens lunchmeny. 
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Vi började med en god sallad med smör och bröd därtill. En hel del valde att låta vattnet vara 

kvar i tillbringarna och tog något annat att dricka.  

Huvudrätten bestod av en lättrimmad torskrygg toppad med lite chorizo samt en spännande 

potatiskaka serverad med en rödvinssmörsås. Till kaffet bjöds det på en äpplekaka med råkräm. 

Sorlet i lokalen indikerade mycket väl att det nog var ett tag sedan många av gästerna hade 

träffats. Man märkte att sorlet avstannade vart efter huvudrätten hamnade på borden. Strax var 

det så tyst att man kunde ha hört en knappnål falla mot golvet. Maten tystar munnen sa min 

lärare en gång för länge sedan! Köket fick mycket beröm för en utsökt lunch. 
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Sin vana trogen tog Joachim Tiefensee till orda och tackade styrelsen för en god lunch och trevlig 

samvaro innan det var dags att ta bussen eller bilen hem igen. Solen sken fortfarande en stund 

innan höstmörkret återkom. 

Kent Magnusson 

 

 

 

 


