
Vårfest 2019

Det är lördag i den vackra månaden maj och platsen är vårt snabbexpanderande 

Bålsta. Vårfesten, med inslag av glada skratt, vänliga människor och god mat är vad 

som står på kvällens program. Nu ska vi mogna ungdomar slå klackarna i taket. Nåja,

för min del blir det nog som högst till knäna. Stelheten är ett ovälkommet gissel som 

har kommit för att stanna. 



2019-05-18 Medan jag tänkte på vilken förväntan som ligger i ordet ”vårfest” väcktes jag av en 

fundering på det vanliga bekymret; vad ska jag ta på mig? Eftersom jag samlar på goda och roliga 

minnen blev valet enkelt. Mer är bättre än mindre, tänkte jag.

Jag är sambo med bulldoggen Semlan, ett namn som hon aldrig lystrar till. Vill man snabbt få hennes

uppmärksamhet är det bästa sättet att öppna kylskåpet. Eller att vifta med en klick leverpastej framför

nosen när hon sover och inte vill gå ut. När hon upptäckte mig i kvällens kreation såg hon allmänt sur

ut och gick och la sig under sängen. Det fräter på humöret att tvivla så klädvalet stod fast.

 En halvtimme före avfärd blev det dags att göra sig i ordning.  Läppstift, parfym, flytt av saker från en

handväska till en annan. Och!! Hur klantig får man vara egentligen?

 Porslingsburken med ansiktskräm trillade i golvet. Burken höll men hälften av innehållet slungades ut

i fallet. Jag snodde runt i tio minuter innan bilen startades. 



Att jag borde ha tvättat den lät jag bli att tänka.

Min högra hand Liliana väntade utanför Skeppet. Medlemmar som inte besökt oss än kan ju förledas 

att tro att vi ska ut på en båtfärd. Ingalunda. Skeppet kallas vår lokal och det skämtas ofta om att 

”Skeppet sjunker”, i väntan på den nya lokalen. Liliana sa i förra veckan att PRO medlemmarna är så 

snälla och vänliga. Att det är roligt att gå på möten. Det kan jag också skriva under på. Man känner 

sig välkommen. I kväll kom drygt 70 men vi hade plats för 30 till. Jag skriver det nu och därmed satt 

det på pränt. Tveka inte – kom till möten!

Det kan vara så att man kan dra sig för att ge sig iväg på kvällen till fots eller med buss. Jag kör 

gärna och hämtar inom Bålsta om behovet finns. Det är inte omöjligt att fler vill hjälpa till.

Vi hälsades välkomna i dörren med en kram av Irene och Lennart. Glada och trevliga personer som 

lägger ner sina själar i medlemmarnas trivsel. Vår snälle kassör Kjell satt som vanligt i dörren och 

prickade av gästlistan. Och sålde lotter till det magnifika vinstbord som dukats upp. 

Efter välkomstdrinken serverades en läcker middag. Tomat och Mozzarellasallad, sallad med räkor, 

kyckling, fisk och en krämig potatisgratäng stod på kvällens meny. Efteråt fick vi njuta av äppelkaka 

med vaniljsås och kaffe.

Kenneth Hertz duo spelade och underhöll. Redan vid första tonen virvlade par ut på dansgolvet som 

snabbt fylldes. Under tiden fortsatte samtalen vid borden.

Kvällen blev en succé!
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