Lördagen den 27 november 2021 var det dags att fira Aktiva Seniorer i Trollhättan.
I 30 år har föreningen jobbat med att skapa en aktiv tillvaro för sina medlemmar.
Till festen hade 180 förväntansfulla medlemmar köp biljett.
Inramningen kunde inte vara bättre, lite kyla i luften och nyfallen snö.

I Parkhallen hade det under dagen rått en febril aktivitet för att iordningställa inför kvällens
fest.

Dukningen och dekorationen av borden var mycket smakfullt gjord.

I god tid till kl 17.00 började gästerna att anlända och foajén fylldes snabbt.

Bakom stängda dörrar på gick de sista förberedelserna innan det var
dags att servera välkomstdrinken.
Gästerna lät sig väl smaka av den goda bubblande drycken och sorlet
i lokalen tydde på att alla var på ett mycket gott humör och
förväntansfulla inför kvällen.
När drycken slunkit ner var det dags att leta upp sin plats vid borden.
Festkommittén hade nämligen fixat till bordsplacering.
När väl alla hittat sina platser höll vår ordförande Elizabeth Mattsson
ett kort välkomsttal och hoppades att alla skulle få en trevlig kväll.
Efter detta var det presenterade Per Olofsson från Nova Mat och
Möte kvällens meny.
Kvällens meny bestod av
Varmrätt
Örtstekt lammrostbiff med rödvinssås och Ratatouillegrönsaker
Potatismuffins smaksatt med cheddarost
Dessert
Klassisk Créme Brulé
Chokladbrownie
Kaffe
Till detta serverades ett gott rödvin

Mellan varmrätten och desserten var det dags för det första av kvällens 2 block av
underhållning.
Kvällen till ära hade vi engagerat David Carbes Trio.

Piano David Carbe Trummor Jonatan Hansson
(tyvärr dold bakom
trummorna)

Gitarr Johan Walter

När kaffe o dessert avnjutits så var det dags för block 2 av underhållningen.
Man kan utan överdrift påstå att det var en väldigt bra underhållning som vi bjöds på.
En blandning av musik som gick hem oss alla.
När kvällen led mot sitt slut var det dags för avrundning

5 tidigare ordförande samt nuvarande ordförande på scenen

Elizabeth Mattsson avslutade kvällen med att tacka delar av
festkommittén för deras arbete med att få ihop kvällens fest.
På bilden syns från vänster:
Elizabeth Mattsson ordf
Christina Lundmark
Christina Palm
På bilden saknas Lisbeth Andersson.
Efter avslutat tal så slutade festligheterna och glada och nöjda
festdeltagare gav sig ut i den sena kvällen för att ta sig hem.
Text o bild: Göran Kjellebäck

