Rapport från ”Lyrik och musik” på Solgården
Den 25 februari var det dags för kamratföreningens sammankomst Lyrik och musik
på Solgården. Det var fullsatt runt borden på terapin när mångsidige trubaduren
och underhållaren P-O Svenson drog igång träffen med Lasse Berghagens sång
Sträck ut din hand. Publiken var med på noterna och sjöng kraftfullt med P-O. En
härlig start.

P-O Svensson som vi är vana att se honom, uppflugen på en pall och omgiven av notställ,
mikrofon och en ljudanläggning. P-O sjöng under träffen tillsammans med publiken ett knippe välkända låtar som ”Säg inte nej, säg kanske”, ”I natt jag drömde” och ”Mamma är lik
sin mamma” med flera. Foto S-O Braf.

Lars Hägglund, föreningens alldeles egen poet, är den av kamratföreningens medlemmar som deltagit i de flesta av våra sammankomster på Solgården. Först gången han var med, var på hösten 2014. Sedan dess har han troget deltagit i nästan alla
sammankomster och varje gång har han läst en av sina egna nyskriven dikter. I dag
har det hunnit bli mera än ett femtiotal sammankomster och lika många ny-skrivna
dikter. Den här gången läste han en dikt som han kallar för Mötet.

Mötet
jag möter dig,
bara nyss
inför varandra
främmande vi stod,
inte desto mindre,
mig till mötes går du nu,
stationsklockan
jämna slag slår,
det är sent,
klockan är två på natten.
Lars Hägglund

Programledare var föreningens vice ordförande Sten Lönn som också läste två dikter: ”Till
seger” av Einar Ljunggren och ” "Det var som det var, tills det blev som det blev.” av Alf
Henriksson. Två dikter läste också S-O Braf: Pär Lagerkvists ”En mor som hämtar in om
kvällen” och Birger Normans ”Främlingen” Foto S-O Braf.

Ett mycket uppskattat inslag var P-O Svenssons frågesport Duellen som gick i två
ronder. Lag 1 bestod av Sten Lönn och Lars Hägglund och lag 2 av Kjell Nilsson
och S-O Braf. I första ronden handlade frågorna om Aktuella politiker- nu och då
och i andra ronden om Kända idrottare från Sollefteå. Svarade lagen rätt fick de
poäng. Att kunna lite mera än bara svaret på frågan gav ännu mera poäng. Publiken
fick också hjälpa till och svara och deras poäng gick då till det lag som fått frågan.
När domaren och protokollföraren Maria Halvarsson räknat samman poängen hade
lag 2 fått två poäng mer än lag 1. Men det går inte att se lag 2 som segrare.
Tävlingens verkliga poängplockare och vinnare var suveräna Inger Åberg i publiken som hade svar på det mesta och drog in huvuddelen av poängen åt de båda
lagen.

Som avslutning sjöng P-O Svensson, Sten Lönn och Lars Hägglund tillsammans med publiken Trio Me’ Bumbas och Yngve Sundkvists paradlåt ”Man skall leva för varandra”.
Foto S-O Braf.

Tack P-O och Sten för en trevlig sammankomst som gett mersmak. Tack också
Maria med personal för som alltid gott stöd och härligt fika. Ni är suveräna.

