
 

 

50 års jubileum 

Några av våra 97 gäster 
2016-11-22 PRO SÖDRA  HAGUNDA HAR FIRAT FEMTIOÅRSJUBILEUM 

Vi firade vårt jubileum med en fest på restaurang Sven Dufva den 18 november. Det var nästan ett 

hundra personer som kom, och det var roligt att så många hade möjlighet att delta i detta evenemang. 
Kvällen började med en välkomstdrink och till musik av Matthias och hans spelemän som spelade 

bakgrundsmusik när vi bänkade oss runt borden. 
Vår toastmaster, Seved Thunberg höll i hela arrangemanget,  Det var tal, allsång och glimtar från årets 

resa till Skottland, samt utdelning av diplom till våra duktiga boulspelare. Tal hölls av vår 

distriktsordförande Karl - Erik Thörngren  som överlämnade ett presentkort som kan utnyttjas på vår 

egen folkhögskola i Gysinge . Även Norra Hagunda PRO gratulerade oss med tal och blommor.  Från SPF 

Sävaådalen fick vi en gåva. Dom hade planterat träd i Vi-SKOGEN. Allt detta skedde mellan att de olika 

rätterna, Entre- Varm- och dessert serverades. Dessutom sjöng Seved ”Idas äldrevisa och Lilla vackra 

Anna”. som en hyllning till kvinnan. Jag själv fyllde på med ”En främling från Delos stränder” som också 

kan ses som en hyllning till kvinnan. Dessutom kan den vara aktuell med tanke på dagens 

flyktingsituation. 
När så alla var mätta och nöjda vidtog dansen och det var stor aktivitet på dansgolvet. När musikerna 

behövde en paus serverades kaffe och kaka. En lyckad helafton som slutade först vid midnatt. 
Tack till Sven Dufvas, personal och våra eminenta musiker och sist men inte minst 
ETT STORT TACK TILL VÅR JUBILEUMSKOMMITTÉ SOM ORDNAT ALLT DETTA. 
Sång och musik är viktigt så här kommer ett av mina pekoral på melodi ”Idas äldrevisa.” 
Vi har firat vårt jubileum, med fest uti Sven Dufvas sal. 
Vi tackar nu alla som kommit, att delta i vår backanal.   
Vi njutit lekamliga spisen, och lyssnat till vacker musik 
För framtid  vi sätter devisen: ” Vår framtid må bli ljus och rik!” 
  
Erik Wall 

Här kommer ett litet bildkollage från vårt jubilem på Sven Duva den 18/11-2016 
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