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 Nu var det dags för årets andra gårdsfest på en 
vecka. Här kan man påstå att vi hade tur med 
vädret. Natten och morgonen bjöd på både regn 
och åska. När det blev dags att samlas för fest var 
himlen blå och det kom svalkande vindar.

Gårdsfest Nickkällan 20 augusti

Siv var noga med att tacka alla som har jobbat för att det ska 
bli en fest. Foto: Jan Sjögren

 Vår ordförande Siv Kanon hälsade alla välkom-
na och berättade om bakgrunden till festen i sitt 
välkomsttal. Hon passade även på att be om en 
applåd för funktionärerna som ordnat allt så att 
festen kunde bli av.
 Därefter tog Britt Strinnholm över och berätta-
de om dagens program där man bl.a. skulle gissa 
på bilder från vår stad, virka, kasta föremål i en 
hundpool och det som kanske var dagens roligaste: 
Ja och nej. Där skulle man svara fel, så det blev en 
hel del skratt när man gjorde tvärtom.
 Många hade med egna stolar, andra satt på rol-
latorer och de som inte själva kunde förflytta sina 
rullstolar fick hjälp med detta bland de 9 stationer 
som fanns. Det kom många glada leenden, kom-
mentarer och skratt.
 När det mesta var avklarat var det dags för 
underhållningen. Först fick vi höra ett par sånger. 
Liliana Cortes dansade 3 sydamerikanska danser 
där publiken medverkade med handklappningar, 
fotstampningar och andra rörelser. Musiken till 
dessa danser framfördes av Marco de Abrau och 
Jens Skoglund. Vi fick förutom musiken till Lili-
anas danser bl.a. höra flera av Cornelis Vreeswijks 
melodier och vi uppmanades att sjunga med i de 
texter vi kunde.

Eva Sandström

Fest och musik hör ihop och det såg Jens och Marco till att 
ordna. Foto: Jan Sjögren
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Man kan rent av bli inspirerad att delta i dansen som 
bilderna här nedan visar.


