
Jubilarer på lunch!

Måndagen den 15 april var det lunch på 
Bergslagskrogen för våra kära jubilarer i SPF 

Ronneby.



Bergslagskrogen var idag vårt mål i dubbel 

bemärkelse för våra jubilarer! Här blir det 

strax fullt med sugna gäster! Härlig utsikt!



Vad roligt att så många kunde komma!



Tiden går fort när man har roligt! Sommar 

eller vintertid? Nja det viktiga är ju ändå vår 

tid eller hur!



Det märks på klädställningarna att 

värmen börjar komma.



Här har vi lotten och den lyckliga 

vinnaren i dagens lotteri!



Det var ju fler som fick utdelning! Trevligt 

med spänningen! Nästa gång är det just din 

tur! Dörren stod öppen för jubilarerna som 

trivdes gott denna dag. Vi får väl se vad det 

bär av nästa år! Tack för idag!



Lunchbjudning på Bergslagskrogen 15 apr 2019.

Hade man hamnat så långt upp på mognadstrappan att man var 
född 1929 eller 1939 blev man i år bjuden på denna lunch av SPF.

Av de inbjudna var det alltså några som föddes samma år som den 
stora depressionen och de är årsbarn med storheter som Sixten 
Jernberg och Nacka Skoglund. Tintin såg dagens ljus.

Mycket dramatik genomled nog föräldrarna till dem som tittade 
fram 1939, det år då Finland anfölls av Sovjetunionen. Kända 
personer som Per Ahlmark och Gösta Ekman började sina dagar.

Idag strax efter allmänhetens lunch var det vår tur. Vi kunde välja 
mellan spätta, kyckling och pyttipanna. Eftersom jag klarade av 
endast en måltid kan jag bara uttala mig om den spättan - som 
var ovanligt bra.

En god stämning gjorde att sorlet låg som bomull i lokalen och ute 
gassade solen i den kalla staden.

När den första lotterivinsten drogs vanns den av Kerstin som stått i 
farstun och varit ”inkastare” medan vi andra bänkade oss i väntan 
på 14-slaget.

Bild och text Göran Lander.


