
Rapport från julfest i Multrå 
 

Julmötet av den 4:e december innevarande år är avklarat, det genomfördes 

klockan 14:00 – 16:00 i Multrå församlingsgård. Ordförande Hans Nauclér 

hälsar välkommen och ger i stora drag en tillbakablick på verksamhetsåret, 

2021, samt något om vad som för vår förening kan väntas följa med ett nytt 

regemente i Sollefteå. 

 

P. J. Odelberg läste och sjöng, sjöng gjorde han tillsammans med mötesdeltagarna, 

cirka ett 40-tal. Ljuset intar en central plats när P. J., talar, ljuset liksom vikten av värmen 

oss människor emellan betonar Per Jonas Odelberg. Advent, de fyra ljusen får vart och ett, 

om uttrycket tillåts, sin givna roll belyst. 

 

Stök i kök hör också en julfest till. Marianne Höglin svarar med bistånd av Margit Nauclér,  

för en diger matsedel, Mariannes dotter var även hon här behjälplig med att laga så att vi alla fick 

våra smörgåsar till kaffet, i detta ögonblick skall vi ej heller glömma den tidigare kommendanten, 

Olle Wikström, vilken återfanns på ett hörn, såväl i köket som i festlokalen. 

Lars Boström håller i mången tråd, här tar ordförande Hans åter till orda, mycket i vår förening 

beror av Lars insatser, något av vad Hans härvid säger. 

P. O. Svensson bjuder sång och musik, men också frågesport av underhållskaraktär. K. G. Ström vet 

så han hur att föra sin tävlingspartner i hamn till tonerna av P. O:s sång och musik. 

 

Kjell Fahlén, Ted Olows, Kjell Nilsson, Ivan Pettersson, med sina respektive, återfinns samtliga i 

Multrå församlingsgård denna eftermiddag. Samverkan gör att vi här även ser T 3-are, bland annat 

Bengt Rullander. 

Kent Sundberg, med sin Lena, bevistade också de mötet, endast som gäster denna gång. 

Rolf Könberg, Karl Ödlund, Lennart Sjödin, ytterligare några som stod att återfinna i folkhavet, 

Karl Ödlund visste för övrigt att välja rätt lotter, tro om han inte vann på varje inhandlad lott. 

Nils Erik Gidlund liksom Abbe Abrahamsson syntes trivas gott vid sitt bord, sången och musiken 

bidrog sannolikt härtill. 

Egen fundering vid kaffebordet, efter helgen, en bit in på det nya året, måhända har jag då klart 

något lämpligt till hemsidans fromma. 

Sista punkt på programmet idag. Jag läser min juldikt, åhörarna vet att uppfatta orden mina, och 

själv håller jag texten. 

Slutet gott, allting gott. 

God Jul 

Lars Hägglund 

 


