
 
 Afternoon Tea  
SPF SENIORERNA Rönnen hade på torsdagen den 19 september kallat till Afternoon Tea i 
Ekologen. Styrelsen, som arrangör hade dukat upp ett festligt bord med hembakat. Ordförande 
Lisbeth Lindmark hälsade alla välkomna och hoppades att den här typen av samvaro skulle tilltala 
de flesta. Samtidigt som teet serverades kunde gästerna ta för sig av läckerheterna som dukats 
fram. Det fanns möjlighet att få en skvätt kaffe också, vilket uppskattades.  
Det hade ryktats att tillställningen skulle få besök av en clown. Javisst, nog var det en sådan, en 
kvinnlig, med röd näsa och rufsig i håret och i framträdandet. Det visade sig att under 
förklädnaden var det Katharina Johansson från Piteå stadsbibliotek i Piteå. Hon gjorde detta 
lättsamma framträdande för att presentera kampanjen ”Boken kommer”. Det betyder, att den 
som av någon anledning har svårt att komma till biblioteket, skall kunna få böcker, levererade hem 
till sig. Boken kommer är en kostnadsfri tjänst. För att få mer information om denna tjänst, kan 
man kontakta Katharina på Piteå stadsbibliotek.  
Deltagarna fick under träffen tillfälle att sjunga allsång – på engelska. Det var Sonya Nilsson Thelin 
och Eivor Andersson, som ledde sången. Man presenterade ett textblad med flera välbekanta 
sånger. Vad sägs om: The new moon, The more we are together, She´ll be coming round the 
mountain, My Bonnie, Billy Boy och This little Light of mine?  
Av föreningens medlemmar är det många som inte fått någon engelsk undervisning under sin 
skoltid och därför är engelskspråkiga sånger inte uppskattade. Likväl deltog man med liv och lust i 
allsången.  
Samvaron avslutades av ordförande som tackade för en trivsam eftermiddag. Traditionsenligt 

sjöng man unisont Karl-Antons ”Nu går sista visan” – på svenska, innan man skildes för denna 

gång. 
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