
VÅFFELDAX!
Den 2 juni en regnmulig solskensdag var det dags för våfflor i trädgården 

i Rosa Huset.

Bild och text PAB i samarbete med



Full aktivitet. Bord och stolar, dukar och partytält! 
Allt skall vara på plats! Ett sjuttiotal gäster väntas!



I köket skall det blandas, vispas. 
Järnen verkar står på förvärmning



75 bestickrulader förbereds med ackuratess!



Dagens underhållning ”Blomman” med blomman 
Annelie anländer. Soligt glada men Blomman är lite 
tveksam om de rätta vädergudarna bestämmer idag



Det ser soligt ut 
men strax tas 
beslut om att 
orkester och 
gäster får flytta 
in. Det 
småregnar och 
svarta moln är 
på väg in över 
oss.



Våffelmakarna flyttar in i 
orkestermanegen. Det 
är inte så lämpligt att 
grädda ca 200 våfflor 
inomhus med låg 
ventilation ej heller bra 
att springa omkull 
orkestern vid servering 
från köket!



Jag är inne när gumman går ut, jag är ute när hon
går in! Några modiga väljer att sitta kvar ute



Inget är som 
väntans 
tider! 
Blomman 
och Anneli 
musicerade 
glädje med 
den äran! 
Men vadå 
våfflorna 
kommer väl 
strax!



Glada tongångar blandade med gamla godingar! Trevligt, 
trevligt! Mitt i alltihopa gick proppar med mörker som 
följd! John var är du?



När valet var gjort att sitta inne sken himlen så blå som aldrig förr! 
Soligt varmt perfekt för att sitta ute! Men lyckan varade inte så 
länge! För nere i källaren small propparna så våffeljärnen nästan 
frös när solen gick i moln och regnet kom tillbaka.

Här är 
boven



Och det varde mörker!



Det gäller att smida 
medans järnet är 
varmt! John fixar 
(f)elen och räddar 
våffeldagen.



Men härlig stämning inne blandad med allsång, 
våfflor med sylt och grädde! Syndigt gott!



Det var dramatik både i himlen på våffelborden! 6 
våffeljärn har levererat denna eftermiddag! Man ska inte 
gråta över spilld smet. Problem uppstod när elen till fyllda
järn slutade strömma! Klet och smet fastnade!



Det blev trots regn 
och elavbrott en 
lyckad eftermiddag. 
Goda våfflor och 
skön underhållning. 
Vi får tacka alla som 
hjälpte till. John icke 
minst som skapade 
nödvändig spänning 
till evenemanget!


