
Lillejul 2022 

Den 9 december var det då äntligen dags för 

Lillejul i Flygets Hus. Tre år sen sist på grund 

av den envisa Covidpandemin.   

52 medlemmar hade hörsammat inbjudan 

och redan strax efter kl 15.o00 kom den 

förste glöggsugne. Bernt var väl förberedd 

så ingen behövde förbli törstig. 

Styrelsens resp damer är duktiga på att vika 

servetter, dekorera bord och duka. S-O och 

Katarina har hand om dukarna men de satt i 

bilkö så det dröjde en stund innan de fick 

sätta igång. 

När allt är på plats passar tjejmaffian på att 

ta igen sig med glögg och skvaller. 

I väntan på gästerna passar gubbdito på att i 

köket titta på VM-fotboll i HB:s padda. Han 

förklarar fotbollens finesser om någon inte 

råkar begripa. 

Gästerna börjar så sakta anlända, betala sin 

mat och ev dryck med Swish. Även den 

äldre generationen börjar vänja sig vid 

nymodigheterna, även om många 

fortfarande föredrar riktiga pengar.  

 

 

 
Flygets Hus i vinterskrud välkomnar 

 
Baren öppen 

 
Dukat och klart 

 

 

 
Lite glögg och en öl före maten sitter bra. 



Som vanligt är det Anita och Hans 

Mårtensson som organiserat maten från 

restaurang Husman, vår hovleverantör av 

julbord sedan flera år. 

Trots numrerade bord och lottdragning om 

turordningen blev det (som vanligt) halvt 

kaos innan alla fått plocka till sig mat. 

Allt ordnade upp sig och alla lät sig väl 

smaka. 

 

Och så var årets Lillejul till ända. Återstår att 

duka av, packa ihop och återställa Flygets 

Hus. 

Nu återstår det tråkiga - att diska. Där lägger 

HB och Leif ner ett fantastiskt arbete och då 

många vill hjälpa tii uppstår (som alltid) ett 

organiserat kaos i köket innan allt är diskat 

och inställt. Alla matrester tagits om hand i 

”doggy bags” och soppåsar. 

Jan Björkman framförde gästernas tack för 

ett uppskattat julbord. Stort TACK till alla 

som hjälpte till. 

 
Julbordets läckerheter serverade 

 
Tummen upp från Oscar måste betyda att 

maten är OK. 

 
Nu har det blivit ordning i leden. Skam 

annars med så många gamla militärer…. 

 
Avdukat! 

 
Janne konstaterar ”Bar closed – spriten 

slut” och Bernt har stängt kassalådan.  

 
Kökets organiserade avlutningskaos 
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