
Julbordslunch SPF SENIORERNA ÖSTERSUND 
  
Förra månaden höll Östersundsföreningen av SPF Seniorerna ett månadsmöte med 
rekorddeltagande - drygt 100 medlemmar i travets publikhall. På Luciadagen slogs 
rekordet - 125 deltagare vid julbordet på Gamla Teatern! Detta trots att många 
lämnat återbud av olika anledningar men även många nytillkommande anmälningar.  
 
Framåt tolvtiden blev det lite köbildning och efter vederbörlig inslussning av ett par 
styrelsemedlemmar och skokontroll (inga broddar på parketten!) utfördes 
förhandsaviserad kontroll av vaccinationsbevis vid två stationer, bemannade av 
styrelsens Majbritt Ellebrink och Görel Hansebo respektive Ann-Marie Blomqvist och 
Iréne Westberg.  
 

 
 
 
På utsatt tid hälsade ordföranden Per Söderberg välkommen och presenterade 
upplägget av eftermiddagen med traditionell julbordsbuffé med allehanda 
delikatesser, musik- och sångunderhållning, dikter av Nicke Sjödin, framförda på 
ångermanländska av Per, och Viktor Rydbergs "Tomten" på jamska utmärkt framförd 
av Majbritt Ellebrink.  
 
 
Det planerade orkesterframträdandet av Näs spelmän måste i sista stund ställas in 
och lyckligtvis kunde Mr Hammond, Anders Berggren, med kort varsel axla manteln 
och på ett välbalanserat sätt låta sin fina musik och sång flöda i bakgrunden genom 
hela evenemanget. 
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Väl inne i teatersalongen kunde vi 
lyssna till välljudande Mr Hammond, 
Anders Berggren, och placera oss med 
viss distans vid fyra långbord och ett 
antal småbord 
 

 
 
Scenen med Mr Hammond och 
gästerna Eivor och Ulf Ehleskog (vända 
mot kameran) 
 



Eftermiddagens clou var besök av Jämtlands lucia med tärnor som tågade mellan 
långborden innan de samlat framförde vackra hymner. 
 

 
 
Per överlämnade var sin trisslott till lucia med tärnor men inte minst en penninggåva 
från föreningen till välgörande ändamål 
 
Ordföranden lämnade en del information om tänkt verksamhetsinriktning för 2022. 
Först och främst årsmötet som bestämts till måndag 28 februari 2022. Vidare har 
förslag på aktiviteter framkommit vid träffen i oktober för nya medlemmar, inte minst 
på en eller annan resa. Här har bildats en "resekommitté" för att titta närmare på 
detta.  
 
Vice ordföranden i föreningen Martin Rolén - dessutom ordförande i SPF-distriktet 
Jämtland-Härjedalen - passade på att slå ett slag för den nyskapade "appen" för SPF 
på riks-, distrikts- och föreningsnivå. Alla som har en smartphone rekommenderas att 
ladda ned appen för smidig åtkomst till nyheter om aktiviteter med mera. Till de ca 10 
% som inte är digitaliserade kommer information att sändas ut via post och 
annonseras. 
 
Sammantaget var alla synnerligen nöjda med eftermiddagen, upplägget, 
förplägnaden, underhållningen, inslaget med Jämtlands lucia och så vidare. 
  
/Sven-Olof Andersson 
  
Foton: Sven-Olof Andersson 
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