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Vårt Rosa Hus fylldes ännu en gång till sista plats av mat- och pratglada 
medlemmar, som offrade en vacker vinterdag med sol och 10 grader för 

att umgås.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bild och text: GLan





Efter år i Pitebygden som förädlat min smak, förundras jag, av hur blekingarna behandlar denna 
läckerhet med potatisanknytning . I Blekinge drar man sig inte för att servera såväl vitsås som smält 
smör och lingonsylt!
Dock kan jag inte sticka under stol med att jag under mina 48 år här nere i söder lärt mig uppskatta 
kroppkakan så att den nu n ä s t a n ligger på delad förstaplats tillsammans med pitepalten.

Väl hemkommen och stinn om magen, sökte jag genast upp kylskåpet för att snabbt blanda ut lättölen 
med mjölk som min kroppkakekropp kräver och konstaterar att det är ett eklatant faktum att god mat 
och trevligt sällskap är bra för både kropp och själ.

Jag måste nog nämna att kroppkakorna levererades från Bergslagskrogen – och det var inga småkakor 
- rejält tilltagna och hälften kött, hälften kropp.

Under min tid i styrelsen har jag hittills inte varit med om att Gunvor och Ingrid vunnit i de lotterier de 
så förtjänstfullt arrangerar. Det är fina vinster och bra överskott som går in i föreningskassan.
Idag vann de på tre lotter och jag ber att få gratulera och tacka för allt ert arbete.

----------------
Nu, inför sänggåendet önskar jag mig ytterligare en kroppkaka. Det är tyvärr åtta timmar för sent. Men 
jag ska tänka på det nästa gång.



Två glada gossar från Bergslagskrogen 
kånkade in fyra tunga kantiner fyllda av
kakor, sås och smör.



Yvonne hälsar välkommen.

Lotter köps.







Disken ut, kaffet in.



Ordinarie lotterivinster och en extravinst bestående av fyra kroppkakor blir till.



Lotterivinnare



Lotteridragning pågår Under glada tillrop rensas borden. 
Allt blir som nytt.


