Bilder från Träff hos Olle i Berghem 2017-12-09

Direkt efter det att dagens värd Olle Wikström hälsat kamraterna välkomna och informerat
om dagens program tog föreningens vice ordförande Sten Lönn över och berättade, med
hjälp av 20 bilder som visades av Roland Thors, om föreningens verksamhet under det
gångna året. Foto S-O Braf.

Det var hög stämning vid borden i den före detta skjutfältsmatsalen som nu mera står till
frivilligrörelsernas förfogande. Vid hitre bordsändan ses Lena Wiborg, Lars Hägglund och
Sten Lönn. Foto Karl-Erik Svensson.

Glögg, pepparkakor, kaffe och skinksmörgåsar satt bra. Vid hitre bordsändan ses fr v Kjell
Nilsson, Kjell och Sigbritt Fahlén samt Gittan Bodin. Foto Karl-Erik Svensson.

Gittan och Jan ”Jocke” Johansson med barnbarnet Elias, yngste deltagren i träffen. Elias
är son till Patric Johansson, före detta kapten på I 21 som nu jobbar åt Svenska kyrkan
Sollefteå-Boteå. Foto S-O Braf.

Karl-Erik Svensson för en gångs skull fångad på bild. Normalt är det han som fotograferar på kamratföreningens tillställningar. Foto S-O Braf.

Roland Thors och Olof Norlin. Olof är far till före detta kaptenen på I 21 Lars Norlin som
nu jobbar på Nordhydraulic AB i Kramfors. Olof har i sin ungdom jobbat vid kustartilleriet och flygvapnet och under ett år även på I 21. Foto S-O Braf.

Marianne Höglin och Margita Eriksson i full färd med att sälja lotter till Ingrid och Ted
Olows. Foto Karl-Erik Svensson.

Kent Sundberg avslutade traditionsenligt sitt trevliga program med att framföra White
Christmas. Poeten Lars Hägglund, son till I 21 legendaren Helge Hägglund läste sin
nyskrivna dikt Jul. Foto Karl-Erik Svensson.

Längst till höger föreningens vice ordförande Sten Lönn som just avtackat de som fixade
träffen i Berghem. Fr v Margita Eriksson, Marianne Höglin, föreningens kommendant PerOlof ”Olle” Wikström och Kerstin Thors. ”Olle” Wikström är den som gett namn åt
tillställningen.
Karl-Erik
Högsta
vinsten i Foto
lotteriet
var en Svensson.

God Jul!
Högsta vinsten i lotteriet var en akvarell
föreställande I 21 kanslihus, målad av Olle Olsson
och skänkt till kamratföreningens lotteri av Ing-Mari
Överby.

