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ARNLJOT-TIDENDER ÅRG. 8 Nr. 3/2005

ARNLJOT-TIDENDER
 Föreningens första, största och mest spridda tidning!
No. 3/2005 Östersund onsdagen den 12 oktober 2005 Årgång 8/2005

No. 23 Från grundandet AD MCMXCVIII

Årsmöte och blot!
Härmed inbjudes Du till årsmöte 

och
blot med föreningen

Lördagen den 29 oktober 2005,
kl. 18.00 å Fältjägarmässen, f.d. I 5.

Inpassering genom kasernvakten vid
kl. 18.00 å Fältjägarmässen, f.d. I 5.

Inpassering genom kasernvakten vid
kl. 18.00 å Fältjägarmässen, f.d. I 5.

Fältjägargränd (Regementsgatan)

Anmälan:
I år nödgas vi nyttja en anmälningsavgift m.h.t. föreningens ekonomi, vi har 

dock sökt att inte göra den för hög - endast 50 kr.
Du anmäler Dig genom att insända anmälningsavgiften till föreningens

plusgirokonto 50 30 51 - 5
Anmälan/avgiften skall vara föreningen tillhanda senast

torsdagen den 20 oktober 2005.
Blotkostnaden är 250 kr för stödmedlem och medföljande gäst, vilka även in-

betalas till nämnda datum.

Aktiv medlem, d.v.s. om Du medverkat aktivt i somras
betalar endast anmälningsavgift- hedersmedlem helt gratis.

Önskar Du något särskilt kostalternativ meddelar Du detta till ordf. på telefon 
betalar endast anmälningsavgift- hedersmedlem helt gratis.

Önskar Du något särskilt kostalternativ meddelar Du detta till ordf. på telefon 
betalar endast anmälningsavgift- hedersmedlem helt gratis.

073-180 05 58 eller epost ordf@arnljot.se:.
Baren är öppen från kl.17.30

Vill speciellt påtala att vår “man i hatt” i år är tillbaka med underhållningen!
Vi kommer att även detta år att anordna ett lotteri, efter det lyckade resultat 

förra året - töm förråd och vindar!

Beklagar att vBeklagar att vBekl år tidning denna gång är försenad!

Meny s.8
Styrelsens möte, nr. XIV, börjar kl.17 - exaktå mässen!
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Förslag till föredragningslista i enlighet med stadgarna:

§ 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar,
Förslag till föredragningslista i enlighet med stadgarna:

§ 6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar,
Förslag till föredragningslista i enlighet med stadgarna:

skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Justering av röstlängd
4. Föredragning och godkännande av föredragningslistan
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt kap. V § 3, 2:o
 (utskick skall ha utgått senast 3 veckor före ordinarie årsmötet)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet
11. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår (Se s. 7)
12. Förslag till utgifts och inkomststat för kommande verksamhetsår
 (2005-2006)
13. Propositioner från styrelsen
14. Motioner från medlemmar eller hedersledamöter
 (Kap. V § 3, 3:o “Motion til årsmöte, undantaget förslag till val, skall vara   

 styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet)
15. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av:
 Ordförande (varje år) Ledamot I (jämna år)
 Sekreterare (jämna år) Ledamot II (udda år)
 Kassör   (udda år) Ledamot III (jämna år)
     Ledamot IV  (udda år)
 Suppleant 1 (varje år)
 Suppleant 2 (varje år)
 Suppleant 3 (varje år)

Styrelsemedlemmar var mandat utgår är:
Ordförande Mikael Andersson, Kassör Ulf Larsson (gick in för Anders Olsson i våras), Led. II Steven Isaks-
Styrelsemedlemmar var mandat utgår är:
Ordförande Mikael Andersson, Kassör Ulf Larsson (gick in för Anders Olsson i våras), Led. II Steven Isaks-
Styrelsemedlemmar var mandat utgår är:

son och Led IV Carina Lindström samt suppleanterna Peter Möller, Ulf Larsson och Stefan Machnow.
Ordförande Mikael Andersson, Kassör Ulf Larsson (gick in för Anders Olsson i våras), Led. II Steven Isaks-
son och Led IV Carina Lindström samt suppleanterna Peter Möller, Ulf Larsson och Stefan Machnow.
Ordförande Mikael Andersson, Kassör Ulf Larsson (gick in för Anders Olsson i våras), Led. II Steven Isaks-

16. Val av “konstnärligt råd” om fem ledamöter enligt Kap. VI § 10.
Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtsson, Aktörerna Henric Tungström och Ulf Larsson samt 
övriga Gunnar Höglund och Ulrika Sundin.
Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtsson, Aktörerna Henric Tungström och Ulf Larsson samt 
övriga Gunnar Höglund och Ulrika Sundin.
Sittande konstnärligt råd är: Styr.repr. Lena Bengtsson, Aktörerna Henric Tungström och Ulf Larsson samt 

17. Val av “PR-utskott” enligt beslut av 2004 års årsmöte.
Sittande i PR-utskottet är: Sammankallande Kjell-Åke Sundin, Peter Möller, Lena Bengtsson, Mikael 

17. Val av “PR-utskott” enligt beslut av 2004 års årsmöte.
Sittande i PR-utskottet är: Sammankallande Kjell-Åke Sundin, Peter Möller, Lena Bengtsson, Mikael 

17. Val av “PR-utskott” enligt beslut av 2004 års årsmöte.

Andersson och Stig Ulvild.
Sittande i PR-utskottet är: Sammankallande Kjell-Åke Sundin, Peter Möller, Lena Bengtsson, Mikael 
Andersson och Stig Ulvild.
Sittande i PR-utskottet är: Sammankallande Kjell-Åke Sundin, Peter Möller, Lena Bengtsson, Mikael 

18. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild instruk-
tion fastställd av styrelsen.
Avgående är:
Kostym Maud Henrik-Jonsson, Rekvisita Dick Helgesson och Adrian Hudson, 
Lägdsfogdar Kjell Sundin och Göran Hestner, Föreningsfotografer Göran Andersson och Conny Lagé, 
Kostym Maud Henrik-Jonsson, Rekvisita Dick Helgesson och Adrian Hudson, 
Lägdsfogdar Kjell Sundin och Göran Hestner, Föreningsfotografer Göran Andersson och Conny Lagé, 
Kostym Maud Henrik-Jonsson, Rekvisita Dick Helgesson och Adrian Hudson, 
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Visthusfru Carina Lindström, Köksansvarig Karin Hestner, Chefredaktör AT Dick Helgesson, Ljud & 
musik Peter Hedman och Kjell-Åke Sundin, Föreningsgode/kaplan Tommy Zackrisson, IT-ansvariga Peter 
Visthusfru Carina Lindström, Köksansvarig Karin Hestner, Chefredaktör AT Dick Helgesson, Ljud & 
musik Peter Hedman och Kjell-Åke Sundin, Föreningsgode/kaplan Tommy Zackrisson, IT-ansvariga Peter 
Visthusfru Carina Lindström, Köksansvarig Karin Hestner, Chefredaktör AT Dick Helgesson, Ljud & 

Möller och Göran Andersson
musik Peter Hedman och Kjell-Åke Sundin, Föreningsgode/kaplan Tommy Zackrisson, IT-ansvariga Peter 
Möller och Göran Andersson
musik Peter Hedman och Kjell-Åke Sundin, Föreningsgode/kaplan Tommy Zackrisson, IT-ansvariga Peter 

19. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i 
styrelsen.
Nuvarande är: Rolf Östlund och Yvonne Zahr  samt dessas suppleanter Ulf Moberg och Håkan Larsson.
styrelsen.
Nuvarande är: Rolf Östlund och Yvonne Zahr  samt dessas suppleanter Ulf Moberg och Håkan Larsson.
styrelsen.

20. Val av representant i Peterson-Berger stiftelsens styrelse jämte ersättare för 
denne jämte PB-stiftelsens mandatperiod. Sittande är hr ordf. Mikael Andersson med 
Gunnar Höglund som ersättare.

- Val av representant tillWilhelm Peterson-Berger Institutets styrelse (f.n. hr ordf) 
jämte delegat vid WPBI:s stämma instundande vår. (Förra året Henric Tungström)

- Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin)
jämte delegat vid WPBI:s stämma instundande vår. (Förra året Henric Tungström)

- Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin)
jämte delegat vid WPBI:s stämma instundande vår. (Förra året Henric Tungström)

UTGÅR då ÖKR inte längre är aktivt.
- Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin)
UTGÅR då ÖKR inte längre är aktivt.
- Val av delegat till Östersunds kulturråds stämma (Förra året Kjell-Åke Sundin)

21. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför 
nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen.

Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående 
styrelseledmöter väljes till valberedningen): Sammankallande Kjell-Åke Sundin samt 

Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående 
styrelseledmöter väljes till valberedningen): Sammankallande Kjell-Åke Sundin samt 

Nuvarande valberedning (2000 års årsmöte fastställde principen att avgående 

Dick Helgesson och Maria Stjernlöf.

22. Fastställande av stödmedlemsskapsavgift (F.n. 150 kr för 2004-2005)

23. Val av hedersledamot (Kap. IV § 4) (Skriftliga förslag jämte motivering insändes 
till styrelsen.)

24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i 
varje enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekoma 

24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i 
varje enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekoma 

24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i 

ej vid extra årsmöte.

25. Mötets avslutande följt av information.

OBS! Motioner skall vara inne till hr ordf. senast
lörd. 15 oktober 2005.

ARNLJOT GELLINE RENNET 
2005

I samband med ordf:s besök i Levanger 
på Marsimartnan “upptäcktes” denna 
skidtävling genom en annons i “Levanger-
Avisa”.

Arnljot Gelline Rennet är en skidtäv-
ling som genomförs med såväl tävlings- 
som motionsklass i början av mars månad. 
Rennet startade från början i Sul i In-
ndalen. Tävlingen genomfördes passande 
nog första gången år 1935, så vi har s.a.s 

hållit på lika länge.
Efter en kort diskussion i fr.a. PRU 

bestämdes att vi skulle ta kontakt med 
arrangören av rennet för att eventuellt 
påbörja någon form av samarbete - så blev 
det också. I år bidrog TA till priserna till 
de deltagande, några till följd av placer-
ing och andra priser lottades ut bland de 
deltagande. “Våra” priser var givetvis spe-
cialbiljetter till årets föreställning, inalles 
8 stycken. (forts. å sida 5)

lörd. 15 oktober 2005.lörd. 15 oktober 2005.
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Hösten är här och med den årsmöte 
och Blot. Genom årsmötet ska vi 
sätta tonen för nästa år med viktiga 
och tunga beslut innan vi sätter oss 
ner och njuter av en god middag, 
trevligt sällskap samt troligen en 
otroligt rolig kväll som blotet alltid 
brukar vara. Spelsäsongen blev 
relativt lyckad med fler åskådare 
än föregående år. För en del av 
ensemblen har nästa spelsäsong 
redan börjat, gångna året ska ana-
lyseras och det nya planeras med 
budget och materialanskaffning. 

Först en liten tillbakablick över det 
gångna verksamhetsåret: Vi börjar vår 
resa genom minnenas allé vid förra 
blotet. Detta var som vanligt en trev-
lig tillställning och referat från denna 
har lämnats i tidigare nummer av AT. 
Nästa aktivitet som genomfördes har 
också refererat givits från i ett tidigare 
nummer. Det var teaterövningarna på 
vårvintern med tyvärr alldeles för få 
medlemmar närvarande.

Vår traditionella vårstädning ägde 
rum den 22 maj med ett strålande 
solsken och hyfsad uppslutning. De 
medlemmar som var där krattade löv, åt 
korv och högg ved så svetten forsade. 
En livlig diskussion om lingondricka 
och äldrevård avnjöts lustfyllt. När allas 
städlust började klinga av samlades alla 
runt trappan vid Mimers brunn, fick 
lite information om affischering och 
dagen avslutades med att det delades 
ut speciella rabattkuponger till de 
Arnljot-relaterade vägarna på Frösön. 
Personligen tycker jag att det var en 
helt fantastiskt trevlig dag. 

Vi fortsätter vår resa genom det 
gånga verksamhetsåret till storsam-
lingshelgen som i år var delad på två 
dagar. Nytt för i år var att vi hade en 
träff med våra nya medlemmar under 

lördagen, där de under avspända 
förhållanden fick information om före-
ningen, träffa en del av de särskilda 
befattningshavarna samt bekanta sig 
med lägden genom en rundvandring 
på den samma. På söndagen hade vi 
sedan den traditionsenliga storsam-
lingen med alla medlemmar, där herr 
ordförande släppte ”bomben” att vårt 
bidrag från Peterson-Bergerstiftelsen 
dragits in, men att det inte fanns någon 
anledning till oro ännu. Repetitionerna 
och spelen gick riktigt bra och snart 
var det dags för finalföreställning och 
avslutningstårta *mums*.

Nästa delmål på vår resa är vår 
traditionella höststädning. I år genom-
fördes den den 20 augusti, som var 
en solig lagom varm dag, lagomt antal 
medlemmar var närvarande och lagomt 
mycket surströmming förtärdes. Vi stä-
dade lägden både inne och ute, skor 
rengjordes och smordes i parti och 
minut samt nya fönsterluckor sattes 
upp. Diskussionerna då? Jo det hand-
lade om skola och bristande betyg. 

Nu är vi framme vid nutid och 
därmed är resans genom vårt gångna 
verksamhetsår slut. Nu börjar vi en ny 
resa och den resa gå ner katt !”%&=?. 
Ni undra säkert om Cred har fått 
hjärnsläpp men var bara lugn, min katt 
försöker hjälpa till med skrivandet. 
Som sagt vår nya resa kommer att gå 
genom det nya verksamhetsåret. På 
grund av att vi ännu inte haft vårat 
årsmöte, där verksamhetsplanen fast-
ställs, så är det enda definitivbokade 
stoppet på denna resa just årsmötet 
och blotet. Detta är ju början och slutet 
av verksamhetsåret och i detta nummer 
av AT finns kallelsen till årets årsmöte 
och blot. Vi ses väl där?

Cred Dick Helgesson

LEDARE
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Ni anar inte hur roligt jag tycker det är att 
få dela med mig av den härliga stämningen 
och atmosfären här på Arnljotlägden.

Jag talar i första person singularis 
eftersom jag i dag har fått förmånen 
att vara invigningstalare och på det sät-
tet fi ra min femtioårsdag som tjänare i 
Peterson-Bergers underbara örtagård av 
Frösöblomster, på marken, i musiken, i 
lyriken, i dramatiken och i gemenskapen 
omkring hans konstnärskap.

Det var nämligen i dag, nästan på 
dagen, för femtio år sedan jag för första 
gången gjorde entré på den här scenen.

En god vän tog med mig hit för han 
tyckte att jag hörde hit. Han visste något 
om mitt intresse för amatörteater och 
sång. Jag blev omedelbart tilldelad noterna 
till de manskörssånger, som på den tiden 
brukade framföras och redan året därpå 
fi ck jag ta mig an rollen som Sigurd i 
Slandrom och blev invald i styrelsen med 
uppgift att se till att det fanns aktörer på 
alla roller och andra uppgifter, som fanns 
i Arnljotensemblen.

Den nye regissören, Elis Essegård, 
ville att jag skulle vara regiassistent, 
vilket medförde att jag under min fjärde 
Arnjljotsommar fi ck lov att genomföra 
hans regi, eftersom han hade blivit sjuk. 
Vilken rivstart! Detta till trots följde  
ytterligare 16 år som Sigurd, sekreterare 
i styrelsen, ledamot i Peterson –Berger 
Stiftelsen, mm

Vad var det som gjorde att jag blev så 
gripen av den här verksamheten att jag sat-
sade först 20 år av entusiastisk medverkan 
här på Arnljotlägden och sedan ytterligare 
30 år i P-B Stiftelsen som sekreterare och 
nu senast som ordförande? 

Det är just det , som jag vill dela med 
mig av till Er i dag. 

Det kongeniala sambandet mellan 
den här vackra teatern, Peterson Bergers 
musik till operan Arnljot, som används 
som teatermusik här på Arnljotlägden, 
gemenskapen med alla dem som upplever 
det på samma sätt och engagemanget för 
dramat Arnljot har trollbundit mig och 
hundratals medverkande i Arnljotspelen 
liksom tusentals åskådare före Er

Det är vad jag vill dela med mig denna 
underbart vackra dag. Min femtioårsdag 
med Arnljot.

Spelet är därmed invigt och kan börja.

/Anders Håkantsta

INVIGNINGSTALET 2005 HÖLLS AV
ANDERS HÅKANSTA

Hej alla i publiken!

Kanske kan det bli möjligt att vi 
själva far över till Norge vid rennet 2006 
och delar ut priserna i form av biljetter 
och varför inte också deltagande. Enligt 
“Olav den heliges saga” i Snorri Sturlas-
sons Heimskringla var ju Arnljot själv en 
hejare på skidor...

Styrelsen och PRU ser mycket positivt 
på detta samarbete och kanske kan det bli 
en intressant utveckling av denna samver-
kan mellan sport och kultur. Tyvärr blev 
utnyttjandegraden av de utdelade biljet-
terna inte så stor i somras, endast 2 av 8, 
men det skall vi kanske inte ta alltför hårt 
på utan ta nya tag inför 2006.

Kom gärna med idéer angående detta 
till fr.a. PRU! (pru@arnljot.se)

Ordf. Mikael Andersson

fortsättning Arnljot Gel-
line rennet från sidan 3...

fortsättning Arnljot Gel-
line rennet från sidan 3...

fortsättning Arnljot Gel-
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Till sommaren hör Arnljot och till 
Arnljot hör fester. De två största 
festerna är ju som bekant premiär-
festen och avslutningsfesten. En av 
de stora frågeställningarna inför 
varje fest brukar vara vad man 
ska grilla. 

Nyfikenheten är stor när man sam-
las (läs: trängs) runt grillen och spanar 
in allas godsaker och man funderar 
alltid på varför alla andras mat ser 
godare ut än ens 
egen. Själv är man 
nöjd med att i alla 
fall ha mariner-
at köttet och allt 
brukar smaka bra. 
Någonting annat 
som alltid dyker 
upp på dessa till-
ställningar är den 
för alla välkända 
gitarren. Ofta har 
den sällskap av en 
och annan mun-
giga eller några 
munspel. Glada 
sångare hör ock-
så till och dessa 
brukar inte vara 
svårhittade. Alla kan sjunga, det låter 
bara lite olika. 

Som vi alla vet så går det ju inte 
att sitta stilla när det spelas musik och 
Arnljotlägden är inte känd för att vara 
en dansfri zon. Det skakas loss friskt 
därute minsann, såväl styrdans på 
trappan som mindre uttalbara danser 
i vissa loger. Det är kanske så att det 
till och med tillverkas en del nya dans-
steg. Vem vet? 

Lika säkert som amen i kyrkan 
har vi på premiärfesten den mycket 
populära frågesporten med frågor som 
vrickar hjärnan ur led. Kampen om 
husbonden blir hårdare för varje år 

och domarna brukar mutas rejält från 
(nästan) alla håll. 

Även de roligaste festerna tar slut 
(nästan) alla håll. 

Även de roligaste festerna tar slut 
(nästan) alla håll. 

och medan vissa väljer att åka hem 
kryper några in i sina tält eller hittar 
sig en plats på ett golv någonstans. 
Sofforna i kvinnologen brukar vara 
tingade sedan länge.

För de som vid det här laget inte 
har blivit knäckt av all dans, sång och 
dryck finns även möjligheten att ta sig 

ett uppfriskande 
nattl igt dopp i 
Storsjön.

Visst är fes-
terna viktiga för 
föreningen och 
dess aktörer. De 
har en stor del i att 
det är så gemytligt 
att vara en del av 
teaterföreningen 
Arnljotspelen. 

Snart är det 
åter dags för en 
fes t  i  form av 
blotet på I 5-mäs-
sen. Förutom att 
man inte behöver 
fundera på vad 

man ska grilla, har 
tak över huvudet och slipper det regn 
som ibland hälsar på ute på lägden, så 
är det inte så mycket som skiljer blotet 
från sommarens fester. Lika säkert som 
avslutningsfesten har sitt Barnljot, kan 
man lita på att karaokemaskinen går 
varm på tredje våningen i kanslihuset. 
Ännu en gång tittar sångfåglarna ut och 
varm på tredje våningen i kanslihuset. 
Ännu en gång tittar sångfåglarna ut och 
varm på tredje våningen i kanslihuset. 

luftar sina stämband och dansas gör det 
så det gungar i golvet.

Har du förresten bestämt vad du 
ska grilla i sommar?

Peter Hedman och Ulrika Sundin

ATT GRILLA...
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Förslag till
VERKSAMHETSPLAN 2006

67:e spelåret!

DATUM: VERKSAMHET: 

Sö 21/5 Vårstädning och födelsedagsfest, Med grillning
(Födelsedagen infaller 16/5)

?/6 Uppstart talrollsinnehavare, lägden
 Enligt regissörens bestämmande.

Lö-sö 17-18/6 STORSAMLINGSHELG i likhet med 2005

18/6-8/7 Repperiod, uppehåll under midsommarafton   
 och midsommardagen, 23-24/6.
 (Anm. troligen midsommarvaka å Sommarhagen,
 och midsommardagen, 23-24/6.
 (Anm. troligen midsommarvaka å Sommarhagen,
 och midsommardagen, 23-24/6.

 precis som 2005...)

Fr 7/7 Generalrepetition, grannarna inbjudes

Lö 8/7, kl.15.00 Premiären, 1:a föreställningen, Premiärfest
Sö 9/7, kl.15.00 2:a föreställningen
Må 10/7, kl.19.00 3:e föreställlningen
Ti 11/7, kl.19.00 4:e föreställningen
On 12/7 SPELUPPEHÅLL
Ti 11/7, kl.19.00 4:e föreställningen
On 12/7 SPELUPPEHÅLL
Ti 11/7, kl.19.00 4:e föreställningen

To 13/7, kl.19.00 5:e föreställningen
Fr 14/7, kl. 19.00 6:e föreställningen
Lö 15/7, kl.15.00 7:e föreställningen, Finalfest, Barnljot
Sö 16/7, kl.15.00 Final, 8:e föreställningen

Lö 19/8 Höststädning
Lö 30/9 Verksamhetsårets slut Bokslut
Lö 28/10 Årsmöte och blot 2006

 30/9 Verksamhetsårets slut Bokslut
Lö 28/10 Årsmöte och blot 2006

 30/9 Verksamhetsårets slut Bokslut

Tänk, sedan blir det dags att se på 2007!

IN MEMORIAM
Anders  Olsson 1937 1/7 - 17/9 2005

Föreningens kassör och mångårige Torar Lagman har lämnat oss i 
sorg och saknad. Föreningen minns Dina insatser på många områden; en 
myndig Torar, en vänlig och trogen vän med föreningens främsta för ögo-
nen. Du axlade kassörskapet i en övergångstid när föreningen sökte finna 

nya former och drev det framåt. TACK!
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ARNLJOT
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Blotmeny å Fältjägarmässen 2005

Förrätt
Gubbröra
Varmrätt

Varmrökt lax med potatis, sås och sallad
Dessert

Kaffe och kaka
Till förrätten ingår lättöl

OBS! Dryck betalar Du själv och vill Du ha vegetariskt alternativ så 
hör av Dig till hr ordf. enligt sida 1.


