
Det lackar mot Jul.
Vi sjunger julsånger med kören under ledning av 

Lasse Wilhelmsson vid pianot.

5 dec 2019 i Rosa huset.

I samarbete med Vuxenskolan





Det lackar mot Jul och då passar Seniorerna i SPF Ronneby på att kalla in kören och så 
sjunger de med den så att svetten lackar.
Fullsatt Rosa hus, bedövande sorl i pauserna och banne mig får vi inte gratis kaffe också!

Vår ordförande Laila är tillbaka, inte helt frisk men ändå full av energi och besluten att 
inte ge sig.
I morgon samlar hon styrelsen för årets sista sammanträde och strax därefter leder 
hon programkommittén som är inne på slutvarvet med vårens tillställningar. Det blir 
musik och information och föreläsningar och tom en "hemlig" resa.

Efter flera sådana här torsdagar börjar det kännas naturligt att Rosa huset fylls till 
sista plats varje torsdag, men ändå undrar man lite vad alla de andra 870 medlemmarna 
har för sig. Nya tillställningar väntar; jullunch med Lucia, grötätning, melodifrågesport
o s v ända fram till sommaren.



Det är jättekul med den här kören som samlas och sjunger ut varannan vecka. 
Alla påstår att man blir glad och rosenkindad av att sjunga och tittar man på 
VÅR kör så stämmer det i alla fall. Lasse Wilhelmsson, körledaren, spelade 
pianot en hel timme medan vi dödliga sjöng för full hals tillsammans med kören. 
"Ett härligt möte!" som de säger i Pingstkyrkan.

Ett klagomål uppfattade jag emellertid – det finns för få herrar i kören i 
förhållande till kvinnor. Eftersom min egen strupe inte är skapt för sång 
uppmanar jag andra, och speciellt karlarna, att anmäla sina. Sjung uuut.

Nästa gång vi har tillfälle att träffas blir på Brunnen 12 dec för jullunch och 
kommunens luciatåg speciellt för SPF. Anmäl dig snarast, kanske kan plats 
ordnas trots den sena timman.





Lasse 
Wilhelmsson

Körledaren



NU är det jul igen, nu är det 

jul igen

Och skidan hon slinter 

Medan vi väntar på vinter....









Efter en jättetrevlig eftermiddag 

mottager Lasse och kören vårt 

tack.

En populär man som också får 

ett kuvert och ett tack från sina 

körmedlemmar.



Helene leder sedan 

åtskilliga år en 

akvarellcirkel där några av 

alstren blir vykort. För 

dem av oss som envisas 

med att skicka "riktiga" 

kort hade hon dukat upp 

ur lagret. 

Dörren ut till arenan där 

vi sjöng är inte stängd 

som det kan se ut. Fullsatt 

där ute.



Exempel på akvarellkort, finns även 

sådana med julmotiv.
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