
 
 

 
Ringhalsveteranernas julbord 2017. 
 

Onsdagen den 6 december 2017, samlades 126  förväntansfulla personer på 
Västerports Kök i Varberg för att avnjuta årets julbord. 
Det var 97 medlemmar och 29 respektive med. 
 
Glögg, avprickning och placering gick i ett huj och snart satt nästan alla på sina 
tilldelade platser.  
Ordförande Kjell Svensson hälsade välkommen till bords och därefter styrde  
Ulrika ”krögaren” upp ordningen för att hämta mat på två ställen. I köerna som alltid 
blir var humöret gott och man pratade med varandra, så småningom hade alla fått sin 
mat. Mycket god mat serverades, snyggt, prydligt, och tillräckligt. 
 
Trevligt julpyntad lokal, såg ni björkskivorna på borden med ammaryllislökar på,  
fräckt och snyggt. Och julgranen inne fick man lägga ner och sätta i ljusen för att 
sedan försiktigt baxa på plats. 
Vi hade gott om tid att umgås och prata med varandra men ändå gick det fort och alla 
hade snart ätit sin mat. 
Då släcktes ljuset ner och Varbergs Lucia gjorde entré med den klassiska   
”Natten går…..” därefter sjöng flickorna flera vackra sånger innan dom tågade ut till 
Luciasången, kraftiga applåder gjorde dom sällskap ut, vilken sång det var mycket 
vackert och stämningsfullt. 
 
Jag vet inte hur många som utnyttjade kommunala färdsätt men ett par grabbar från 
Halmstad åkte i alla fall tåg och tyckte det var ok. 
När sedan några börjar åka hem så blir det som kossorna i hagen, ”går en så går 
alla” så var det strax tomt i lokalen. 
 
Men man tackade och tyckte att det var väldigt trevligt, gott, lagom och prisvärt, att vi 
får gärna göra om det igen. 
 
Vi har faktiskt fått skrivna tackhälsningar från flera deltagare vilket jag inte kan 
minnas har kommit förr.  
Så sammanfattar jag årets julbord med Ringhals veteranförening och passar på att 
önska er alla Goda och Glada helger på återseende 2018. 
 
Vid pennan Ingrid 
 
 
 
 


