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Ringhalsveteranernas julbord tisdag 8 december 2015. 

Årets julbord intogs i Nöjeshallen i Varberg och totalt 140 personer deltog, 

Av de 140 var 100 medlemmar i Veteranföreningen och 40 var 

medföljande.  

Sammankomsten började med glögg och pepparkakor i ”Nöjenhallens 

förrum” och alla de 140 gästerna hade en hel timme på sig att ”mingla” och 

träffa gamla arbetskamrater.  

Det är i sådana stunder alla känner att vår Veteranförening betyder något 

viktigt i det sociala livet. Att få säga till en gammal arbetskamrat att ”hej vad 

roligt att se dig igen” efter ett eller flera år ger ett glädjetillskott till oss själva 

och till den vi återser. 

Till årets julbord var musikanterna i ”60 Watt” engagerade för sång och 

musik och där två av medlemmarna, Björn och Ulf numera är Veteraner 

från Ringhals. De fem i ”orkestern 60 Watt” var på Gitarr Björn Tarvis, 

trummor Ulf Andersson, solo gitarr Lasse Bengtsson, pensionär från 

Getinge och med ett förflutet från Radio Halland, bas Lennart Oscarsson 

också han från Getinge och jobbar på Dialect som Regionschef, och på 

keyboard spelade Carl Jonson egen företagare och lantbrukare från 

Falkenberg. 

Efter minglandet intogs den vackert julsmyckade festlokalen. 

Vår ordförande Kjell Svensson hälsade alla välkomna till årets julbord. 

Ordförande utdelade också förhållningsregler för hur ordning och reda i 

inköp av starkare drycker skulle ske, samt hur köerna till julbordsmaten 

skulle organiseras. Detta respekterades av flertalet av gästerna.  

Under intagandet av sillen steg plötsligt Jörgen Holhammar upp på scenen, 

greppade mikrofonen och framförde önskemål om att alla nu skulle sjunga 

”Tänk om jag hade lilla nubben i ett snöre i halsen….” ! 

Efter en tveksam inledning verkade det som de flesta hade fått loss nubben 

från snöret i halsen och Jörgen verkade nöjd och utropade en gemensam 

”skål”…! 
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Men nu var även Jörgen varm i kläderna och vill att alla skulle efter att ha 

hämta andan sjunga den trevliga visan,  

”Vi tar ett rus här i vårt hus….! Och det gick både snabbt och bra varför 

Jörgen åter utropade det magiska ordet, ”skål”…! 

Så blev det åter lugn och ro och alla kunde fortsätta sina diskussioner vid 

borden. 

Efter att alla de 140 gästerna och musikanterna hade intagit sillen och 

vidhängande drycker framförde musikanterna några stillsamma 60-talslåtar 

varvid alla de 140 gästerna visade sitt bifall med kraftiga applåder. 

Nu blev det åter tid för konversation vid respektive bord under förtäring av 

den utsökta blandningen av hel och halvvarma rätter.  

Men säg det lugn som varar, nu var Jörgen åter på språng upp på scenen 

med sånghäftet i högsta hugg. Denna gång insisterade Jörgen på att vi alla 

skulle sjunga följande trevliga visa, 

”Nu har vi sprit…..!  Skål…!  

Sedan ville Jörgen smyga in en gammal klassisk sång som avslutnings 

skål, ”Jag drömmer om en kall nubbe…!  

Detta på melodin ” White Chrismas”. 

Den visade sig vara något svårsjungen då några sjöng högt och andra 

sjöng lågt men det gjorde ingenting!  

Alla var nöjda och glada och ropade ”Skål”…! 

Så lägrades åter lugnet över församlingen där flertalet nu avslutade intaget 

av huvudrätten och vidhängande dryck. 

Så blev det åter dags för musikanterna att hoppa upp på scenen, greppa 

instrumenten och åter framföra några underbara urgamla låtar från tidigt 70 

tal. Nu var gästerna redan glada och uppvärmda varför igenkännandet av 

de urgamla låtarna ledde till att applåderna nästan aldrig ville ta slut. 

Därefter var det dags för intag av den klassiska ”ris a la malta”, kaffe och 

annan dryck. 
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Så var det dags för de fem musikanterna att en sista gång hoppade upp på 

scenen för en 60 minuter musikalisk avslutning av kvällen. 

För oss veteraner passade musiken in som handen i handsken med 60-70 

tals musik. Till publikens jubel spelades klassiker från Beatles, Elvis, 

Eagles, Hollies, Shadows m. fl. och höjdaren från Creedence Clearwater 

Revival, Who`ll Stop The Rain….! Igenkännandet av de urgamla låtarna 

ledde till att applåderna nästan aldrig ville ta slut. 

Under de avslutande låtarna uppgick ljudvolymen till hårresande 109 

decibel varför några av gästerna med tinnitus fick hålla för öronen. 

Årets julbord i Nöjeshallen i Varberg kan summeras enligt följande: 

- Lokaliteterna, organisation, mat, och service var utmärkta och borgar 

för att vi gärna kommer tillbaka. 

- Årets musikanter med Veteranen Björn Tarvis i spetsen var mycket 

duktiga och vi vill gärna anlita dessa vid flera tillfällen. 

- Ett alldeles särskilt tack till Ingrid som har stått för ”alla” förberedelse 

och planering av årets synnerligen lyckade julbord. 

- Tack Ingrid! 

Vid pennan satt Ringhalsveteranernas sekreterare 

Lars Gomersson 


