
Månadsmöte 3 december 2018 

Kön in till Parkhallen ringlade sig lång en stund mellan kl 10.00-10.30 då nästan 400 

medlemmar skulle in och ta plats. Vi i styrelsen, för dagen utsmyckade med 

tomteluvor bjöd på extra pepparkakor i entrén. Ljudnivån sjönk då ljuset släcktes och 

elva årskurs sju-elever från Lilla Edet tågade in till ”Sankta Lucia” och intog scenen. 

Sative Nadler ackompanjerade på gitarren. Med glitter i håret och enhetlig klädsel 

och med ungdomlig charm bjöds de på traditionella lussesånger som sockerbagaren, 

Staffanssången och ”Nu tändas tusen juleljus” och på solosång av gruppens ende 

manlige medlem. Han sjöng först ”Gläns över sjö och strand” och sedan ”Jul, jul 

strålande jul” på ett sätt som förde tankarna till en kommande sångartist. Bra! 

Gruppen bjöd också på några mera moderna och engelskspråkiga sånger och 

avslutade med ”Tänd ett ljus” och ”Vi skall slåss mot goliat” och naturligtvis ”Natten 

går tunga fjät” Alla fick TACK, applåder och lussefika. Sative fick också en blomma. 

Efter vårt lussefika kom kören på scenen och också den skapade fin stämning med 

traditionella sånger som ”Nu sjunger alla klockor”, ”Hosianna” ”Bereden väg för 

herran” och ”Jul, jul strålande jul”. ”Mariasången” var en nyhet i alla fall för mig som 

amatör i gemet men som avslutning kom ”Rudolf med röda mulen” i ett nyskrivet 

arrangemang av körledaren, Gertrud Eklunds son. Det är lätt att bli både lite 

nostalgisk och uppskattande när vår kör återigen visar så fin kvalitet och så fin 

repertoar. Tack alla korister för att Ni varje termin ger oss en sådan här föreställning. 

Härefter Gösta Larssons chokladlotteri genomfört av vice klubbbmästare Inger enligt 

Göstas önskan och goda minne. Sju lyckliga vinnare sedan presentation av några 

nya resor som avslutning. Dessa och Gemyten i stort sett fulltecknade direkt.  

Vi önskade varandra GOD JUL. Vi ses 7 januari till ett annorlunda och spännande 

program. Med bilder från Afrika tar oss fotografen och globetrottern Stefan Jansson 

till stammar och byar långt bortom allfartsvägarna. Det blir spännande. 

Foto Olle Johansson, text Thor Svensson 

 



 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

 

 


