
Så har vi i dag, den 7 juni, haft vår årliga  lunch för 80+  på Lastberget.  

Jag tror att alla är överens om att det här är ett fantastiskt ställe att ha den här 
lunchen på. Fina lokaler, trevlig personal, fantastisk utsikt och som inte blir sämre av 
strålande solsken, som vi hade turen att få i dag. Och jag hade  dessutom tur att sitta 
så till att jag hade utsikt över alla svalor som flög in och ut till sina bon under 
takpannorna.  
 
Jag är precis hemkommen med alla intryck i färskt minne. Känns som om det var hellyckat och jag som medlem i 

styrelsen har den fantastiska förmånen att få vara med, trots att jag inte riktigt har åldern inne. Och apropå ålder!! 

Det är helt omöjligt att inse att alla som var där, utom styrelsen då, är 80 år och över. Styrelseordförande Kjell 

Dufvenberg hälsade välkommen, hur många det nu var som hörde vad han sa, trots mikrofon. Det var inget sorl där i 

matsalen inte utan minst snäppet över sorl, vad nu det kan heta. Kjell talade i alla fall bl a om att dagens 80-åringar 

går att jämföra med 60-åringarna förr i tiden och det är jag den första att skriva under på. Stod bl a och pratade med 

en dam och gissade hennes ålder på kanske något över 80, varpå hon glatt svarar "nej du, jag 

är allt 96 jag"!!!!!!!!!! 

Underhållningen sköttes av Marita Vikström som spelade gitarr, munspel, sjöng och 

joddlade. Fast hon fick ju ganska bra hjälp minsann, många klappade takten och sjöng med, 

och det som var så fantastisk var att så många kunde joddla !! Mycket blandad repertoar 

underhöll hon med, allt från Dan Andersson, Taube, Cornelis, Singing in the rain, visor, 

country, 34-an mm mm. Många beundrade hennes vackra sångröst och hon är hjärtligt 

välkommen tillbaka.  

Lite tur hade hon allt i dag förstås! Givetvis skulle hon ta en paus och få i sig lite lunch hon också. Hon var dock lite 
osäker på om hon skulle hinna med att äta, varpå Gun Mellström, styrelsemedlem och en av festfixarna  kommer 
med det "bra" förslaget att vi kan beställa en "bag in box" åt henne !! Undras hur det gått med den fortsatta 
underhållningen då? Tur att vi hann rätta Gun i tid och beställa "Doggy bag" i stället !! 

 
Maten var, som vanligt, god och vällagad och det verkade som den gamla husmanskosten 
dillkött med potatis föll alla väl i smaken. Pizza, pasta, kebabrulle i all ära men se det går inte 
att jämföra med gammal hederlig husmanskost!! 
 
 
 

Så reste sig Karl-Erik Gerhardsson upp. Han är en fin och duktig talare, vilket han visat prov på 

vid ett flertal tillfällen. Nu fattade han micken och tackade oss i styrelsen å allas vägnar för en, 

som han sa, fin och trevlig lunch. Det värmde och vi bugar och bockar och tackar för det fina 

talet. 

Jag tog en del kort och några ligger redan på vår hemsida när du läser det här. Vi frågade alla 
om det var någon som inte ville vara med på bild, för då hade vi givetvis tagit hänsyn till det, 
men det verkade inte vara någon som inte gillade att bli fotograferad. Utom en herre då, som 
vinkade att jag skulle komma: "Är det du som fotar?" frågade han lite lurigt. Jag svarade ja på 
detta. "Jag vill inte bli fotad", sa han. "Nej men då ska jag absolut se till att du inte är med på 
något kort", svarade jag. "Nej för jag glömde frisera håret innan jag åkte hit", sa den välklippte 
lite tunnhårige mannen med glimten i ögat! Jag lovade retuschera bilderna!! 

 Vilka härliga människor det finns !! 
 

Gissa om jag ser fram emot nästa 80+. 
 
Vid pennan 
Monica Vikström 
 


