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Lyckad Höstfest på Skeppet den 13 oktober 

Försöket att ersätta den traditionella vårfesten med en höstfest blev 

lyckosamt! Vårfesterna har på senare år inte lockat så många deltagare, 

men till den första höstfesten (någonsin ?) kom drygt 70 medlemmar för  

att äta, dricka, sjunga och dansa i glada vänners lag. 

Vid ankomsten möttes gästerna av flammande marschaller och en upplyst, 

välkomnande entré.  

 

Väl inne fick alla en välkomstdrink i handen och kunde ”boa in sig” bland 

de trevligt arrangerade och dukade borden under tiden som kvällens  
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orkester, Mac Olssons, spelade trevlig bakgrundsmusik.  

 

När alla var på plats tog Elisabeth Andersson i Programkommittén till 

orda och hälsade alla välkomna. Hon gladdes åt att så många kommit och 

hoppades att kvällen skulle bli just så trevlig som kommittén hade plane-

rat. Elisabeth fortsatte med att bjuda in till kvällens förtäring och dryck.   

Ett bord i taget slussades fram till utspisningen som betjänades av  

föreningens ordförande, Bo Lundgren, samt f.d. köksmästaren Gustaf 

Körner. Båda är kända som ledare av föreningens matlagningskurser, men 

hade denna kväll ”fuskat” och beställt maten från Kalmarsand Restaurang. 

Gästerna var mycket nöjda, men hur var det här? 
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Och precis 

som på alla  

finare re-

stauranger 

kunde man 

välja kött el-

ler fisk, båda 

alternativen 

med alle-

handa tillbe-

hör, bl. a. 

öl/vatten el-

ler ett glas rött/vitt vin. De som önskade mer att dricka kunde inhandla 

detta i baren som sköttes av föreningens kassör, Inger Smedberg. 
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Tillgången på mat var riklig och gästerna ombads flera gånger att ”backa”. 

Slutligen gick det inte ner mer och borden röjdes för att senare ge plats 

för kaffe med dopp. Mac Olssons började nu spela allsångsvänliga låtar 

medan de två orkestermedlemmarna gick runt bland borden till gästernas 

förtjusning. 

 

Så här kunde det låta (till skillnad från ”Så SKA det låta”)… 

 

 

…eller så här! 

https://www.youtube.com/watch?v=cCax4nqqoKQ
https://www.youtube.com/watch?v=D32ZaigBpGs&feature=youtu.be
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Sedan kom kaffet på borden och man började så smått dansa till orkes-

tern som nu dragit sig upp på scenen. 

 

Det dansades mest ”modernt” (bild ovan) men även en hambo! 

 

Så småningom började en och annan bryta upp för att i tid kunna möta 

morgondagens utlovade värmebölja och vid halv-elva-draget annonserade 

Mac Olsson kvällens sista dans (det blev trots allt en extra plus-dans 

också!). 

Bland de mera festbenägna seniorerna hördes lite gny för att det trev-

liga slutade så tidigt, ”man har ju just kommit igång”.  

När vi kom ut i friska luften hade värmen redan kommit och det var väl 

tur för de stackare som försökte få tag i en taxi och fick beskedet att 

den enda bilen i tjänst just lämnat Bålsta för en tur till Arlanda! 

https://youtu.be/tNwOU-6wq3A


 

 

 

2017-10-17 

Sida 6/6 

Kvar fanns bara Roffe som yrvaket undrade… 

 

 

 

 

Text: Bo Hansson 

Foto: Kent Magnusson & Bo Hansson 

Videoklipp: Bo Hansson 

 

 

 

 

 

 

VA, har alla 

gått hem? 


