Rapport från ”Träff hos Olle i Berghem”.
Traditionsenligt avslutade kamratföreningen höstterminen med en Träff hos Olle i Berghem. Arrangörer av träffen var föreningens kommendant Per-Olof ”Olle” Wikström tillsammans med Kerstin
Thors, Margita Eriksson, Marianne Höglin, Eilert Norlin och Karl-Erik Svensson.

Kommendant Per-Olof ”Olle” Wikström. Foto
Karl-Erik Svensson

Ordförande Hans Nauclér. Foto Nils Berglund.

Sedan Olle hälsat deltagarna välkomna höll Hans i ett kort anförande. Han började med att tala om
den oro som råder i vår omvärld och att vår kamratförening kanske fyller en roll genom att erbjuda
sina medlemmar trygghet och gemenskap. Sedan sammanfattade han föreningens verksamhet under
hösten. Hans sa också att i nästa års program finns två stora utmaningar: Kamratförenings 80-års
jubileum i maj och utgivning av boken Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner kök och förråd i november/december. Hans avlutade sitt tal med att tack föreningsmedlemmarna för god uppslutning och goda insatser under året.

Marianne Höglin serverar Hans och Margit Nauclér. T v om Hans Una och L T Sjödin.
Foto Nils Berglund.

Det var trivsamt ordnat i den före detta matsalen med långbord, röda dukar och bordsdekorationer. Foto Nils Berglund.
Efter Hans tal serverades kaffe och te med goda, hemgjorda, smörgåsar med och ost och skinka. För
vegetarianerna fanns Kerstin Thors härliga smörgåsar med strömmingsflundror. Under fikat underhöll gitarristen och sångaren Kent Sundberg. Kent inledde sitt framträdande med Elvislåten Blue
Christmas. Efter Kent äntrade Lars Hägglund estraden och framförde sin dikt Jul.

Kent Sundberg framför Bella Notte kärlekssången som kommit att bli en omtyckt julsång.
Foto Nils Berglund.

Lars Hägglund läser sin dikt Jul. Foto Nils
Berglund.

Vår föreninge är lyckligt lottad som i sina egna led har två så fina förmågor som Kent och Lars. På
annat ställe på denna hemsida kan du lyssna till Lars juldikt och ett par smakprov på Kents framträdande.

Fr v Kerstin Thors, Olle Wikström, Eva Modéen, Gunvor, Nordin, Anders Nordin, och Ingemar
Nordin. Foto Karl-Erik Svensson.
Under sitt nästa framträdande sjöng Kent bland annat låten My Way. Detta med anledning av att det
på dagen var 100 år sedan Frank Sinatra föddes och att den önskats av publiken. Olle förrättade
dragning på lotterier och delade ut presenter till sina medhjälpare.
Roland Thors tackade arrangörerna för en trevlig sammankomst och uppmanade kamraterna till att
flitigt deltaga i föreningens arrangemang.
Kent avslutade träffen hos Olle i Berghem med att sjunga White Christmas.

Med ansiktet mot kameran ses fr h Marianne Höglin, Margita Eriksson, Eilert Norlin, IngMari Överby och Olle Norlin. Foto Karl-Erik Svensson.

