
Lillejul 2018
Årets Lillejul inträffade fredag den 7 december. Vädret var inte särskilt jullikt med regn och 
grådis, men vi var ju inomhus. 56 medlemmar var anmälda, 3 lämnade sent återbud men 
istället kom två oanmälda så vi 55 st. Alldeles lagom för en gemytlig stämning i Flygets Hus 
och inte för trångt.
Styrelsen började redan kl 14.00 med förberedelserna och var klara i god tid innan de första 
hungriga gästerna anlände. 
Som vanligt var det restaurang Husman som stod för maten. Den var mycket bra och väl 
tilltagen.

Dukat och klart!

Ansvariga för dukning och bordsplacering vilar ut
i väntan på gästerna

Kökspersonalen redo för anstormningen.

En mugg glögg, en öl och lite försnack Här också…



Och så lite ljug på tumanhand.

Samma här?

Hur var det man gjorde med Swish 
nu??? Och så kom maten levererad i exakt rätt tid.

Koll att allt ser bra ut.



En febril verksamhet utbryter nu i köket och…

…HB känner att han behöver gå in och peka med 
hela handen.

Raskt kastar sig alla hungriga över det som 
bjuds.

Alla låter sig väl smaka och garanterat gick 
ingen hungrig från bordet.

Sista handen läggs på matens placering.

Ingvar hälsar Välkomna till bords.



Mitt under maten hörs en stor krasch och glas som 
splittras. Vad hände? Jo, en tavla i rummet intill 
ramlade ner. Typiskt spök. Säkert någon gammal Uoff 
som inte tyckte vi levde upp till gamla militära 
traditioner. För få snapsvisor?

När magen redan var mätt 
var det dags för ostkaka 
med tillbehör.

Janne Björkman tackade för maten och 
konstaterade att han och Bo Agnegård är de 
enda som varit med i föreningen från början. 

Sen blev det eftersnack 
med kaffe och en eller 
annan whisky.

Alla trevliga tillställningar har ju ett slut och 
då återstår detta med att ta hand om rester, 
diska och städa upp, men med många villiga 
händer går det också utan knot.

Till sist kan Ronny och Stig-Olov nöjt konstatera att 
Safirsalen är återställd.

Till sist då ett stort tack till alla som hjälpte till i köket och med dukningen och 
framför allt till Hans och Anita Mårtensson som lägger ner ett jättejobb med att 
fixa maten.


