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Julfest 2013
Datum: 16-07-10, Publicerad av mark.neuroforbundet@hotmail.com
Foto: Kenneth Jonasson

NHR i Mark firade sin traditionella julfest i Sätila bygdegård den 8 december

Förberedelse inför julfesten, alla jobbar flitigtFörberedelse inför julfesten, alla jobbar flitigt

Förberedelse inför julfesten, här kommer Eva vår ordförandeFörberedelse inför julfesten, här kommer Eva vår ordförande

I köket arbetas det för fullt

Medlemmarna anländerMedlemmarna anländer

Glöggen väntar på att serverasGlöggen väntar på att serveras

Glöggen avsmakasGlöggen avsmakas

Här säljer vi lotter till kvällen julvinsterHär säljer vi lotter till kvällen julvinster

Visst blev borden finaVisst blev borden fina

Glöggen var godGlöggen var god

Kvällens underhållare Ruben Karlsson värmer uppKvällens underhållare Ruben Karlsson värmer upp

Vi tar emot gästerna, det är kallt att sitta där, så vi har klätt på oss ordentligtVi tar emot gästerna, det är kallt att sitta där, så vi har klätt på oss
ordentligt

Nu kommer vår medlemmar fulla av gott humörNu kommer vår medlemmar fulla av gott humör
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Nu kommer vår medlemmar fulla av gott humör

Nu kommer vår medlemmar fulla av gott humör

Ibland bli det kö…Ibland bli det kö…

Det här blir bra!Det här blir bra!

Eva har fullt upp med att välkomna allaEva har fullt upp med att välkomna alla

Fler medlemmar som kommer…Fler medlemmar som kommer…

Lotterna hade en styrkande åtgångLotterna hade en styrkande åtgång

Vi var också därVi var också där

Fler är på ingåendeFler är på ingående

Nu äntligen har vi bänkat oss och får smaka på den goda matenNu äntligen har vi bänkat oss och får smaka på den goda maten

Nu äntligen har vi bänkat oss och får smaka på den goda maten

Nu äntligen har vi bänkat oss och får smaka på den goda maten

Nu tar vi lite till medan det finns kvar…Nu tar vi lite till medan det finns kvar…

Kvällens unga medhjälpareKvällens unga medhjälpare

Kvällens unga medhjälpare 
Kvällens unga medhjälpare

Småprat pågår under kvällenSmåprat pågår under kvällen

Småprat pågår under kvällen

Kvällens Lucia, en något annorlunda uppsättning med sjöng bra gjorde deKvällens Lucia, en något annorlunda uppsättning med sjöng bra gjorde de
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Sveriges första
intresseorganisation
specialiserad på
neurologi

Kontakt
Neuroförbundet
Besök: S:t Eriksgatan 44, 4tr
Post: Box 49 084, 100 28 Stockholm
Telefon: 08 - 677 70 10
E-post: info@neuroforbundet.se

Följ oss
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