
Julbord och Lucia
12 dec om eftermiddagen samlades SPF Seniorerna Ronneby på Ronneby Brunn

för årets julbord.

Ronnebys Lucia med tärnor avslutade festen.

I samarbete med vuxenskolan

Text och bild: GLan



Lucia har just anlänt till 

Brunnen.

Alla ljus tända, kronan på 

plats, strax inne hos 

"beställaren".





https://youtu.be/fx54hUkaLBw Ni kan se mina lilla filmsnutt på YouTube där tjejerna sjunger.

Tyvärr kan ni inte klicka på länken här, skriv den i er webbläsare.

…...att det verkligen snart är jul igen.
Vi – Ulla och jag - närmar oss Ronneby Brunn, parkeringarna verkar tomma, jag lyckas för första gången få

en plats i allén alldeles före entrén, har aldrig hänt förr. FEL DAG?

Hesiterande närmar vi oss ingången och jag ser genast att foajen är ett vimmel av SPF. Hjälpsamma volontärer

från en idrottsförening tar hand om hatt och rock och tar betalt bara av folk som ska komma senare på kvällen

för att festa.

Idag gäller vårt besök det traditionella julbordet som i år avslutas med att Ronnebys Lucia med tärnor ska

besöka vårt hörn av matsalarna, den s k "Hyllan". Halvtimmen före insläpp munhuggs det, hälsas det, minglas det i 

detta vmmel medan vi samtidigt smakar på den framställda glöggen.

https://youtu.be/fx54hUkaLBw


Julbordet innehåller liksom förra året mera än man kan ta in, allt är föredömligt uppmärkt, men tyvärr

är även jag märkt - av åren - och närjag närmar mig min stol har jag glömt vad de fördömda sillarna 

heter. Här finns Ris á la Malta, saftsoppa och godis i massor.

Årets 25 meters långbord var dock vare sig praktiskt eller vackert. Jag minns med förtjusning 

tjugohundraartons vinkelarrangemang där överblicken var bättre, där man inte köade och hur det

krusade sig i magtrakten bara av anblicken.

Förra årets Lucias mamma och jag mötte flickorna med våra kameror, hon skulle bevara händelsen

för eftervärlden, jag skulle ta fina bilder till vår hemsida.

Mycket trevlig upplevelse på Hyllan, tjejerna kunde verkligen sjunga och jag kan inte förstå hur de

kunde hålla vissa nya låtars krångliga texter i huvudet.

SPF tackar så väldigt mycket för en fin upplevelse, nu känns det verkligen att det snart är jul igen.
















