Berättelse om 2012 års, jubilerande, Veteranmöte i Kalmar.
Deltagare
Gudrun Modigh och Bengt Andersson, Elisabeth och Jörgen Gustafsson, MayBritt och Karl-Anders
Karlsson, Birgith och Björn Kortzon, värdparet Inga-Maj och Bertil Svensson samt trubaduren och
ordföranden i FSV Stefan Wadbro.
Eva och Werner Reismüller förhindrade p g a anhörigs sjukdom.
Ingegärd och Ulf Wikström förhindrade p g a sjukdom.

Måndag den 4 juni.
Kl 15.00
Värdparet Inga-Maj och Bertil Svensson hälsade oss välkomna till solkusten Kalmar, Kalmarsund
Hotell och det tjugonde veteranmötet. De berättade att två par som ville komma men blev
förhindrade, i sista minuten, att deltaga, (se deltagarförteckning).
Värden utlyste en parentation över medlemmar med respektive, Thure Bengtsson, Bengt Silvervik
samt Karin och Knut Sjöström, som lämnat oss sedan föregående träff.
Bertil läste också upp ett brev från Inga Silvervik, bilaga.
Därefter bjöds vi på kaffe och smörgås.
Bertil informerade om Kalmar som är ett tjänstesamhälle och en Kinasatsning som sprack. Fackliga
krav skulle vara en anledning därtill. Facken följde upp om Kina stod för uppgörelsen om att
minimilönerna utbetalades i hemlandet, men inte och då sprack det hela.
En ny fotbollsarena har byggts men för fotbollen går det sämre i år.
Genomgång av program för träffen och kostnader för respektive.
Värdparet tog därefter med sig intresserade på en guidad promenad på stan.
Kl 18.30 påbörjades förmötet och lätt uppvärmning inför middagen kl 19.30
Före middagen sjöngs, sedvanemässigt, vår hymn.
FSVs ordförande framförde en gratulation till 20 års veteranverksamhet samt ett tack och hälsning
från styrelsen för det stora intresse och engagemang som veteranerna ännu har kvar för föreningen.
Middagen på hotellet, förrätt och varmrätt, var superb.
Efter middagen vidtog sedvanlig nattmangling med sång, ackompanjerad av Stefan. Bertil hade
efter föregående års träff tagit fram ett gediget vishäfte med rätt sidnumrering. Mellan visorna
berättade paren om hur livet ser ut idag med både bekymmer och glädjeämnen.
Kvällen avslutades kl 24.00.

Tisdag den 5 juni.
Dagen inleddes med en god frukost. Värden framhöll vikten av att vi skulle stå uppställda utanför
hotellet prick kl 09.30.
Se separat berättelse om bussutflykten.

Efter återkomsten till hotellet beslöts att mötet skull starta direkt istället för en timma senare, se
separat protokoll.
Mötet gjorde ett uppehåll kl 16.00 för kaffe, programenligt.
Därefter fortsatte mötet och damerna tog en promenad på staden under ledning av Inga-Maj.
Återsamling kl 18.30 för uppvärmning före middagen.
Middag på hotellet med förrätt, varmrätt och efterrätt. Varmrätten som var lammkött var verkligen
delikat men efterrätten likaså.
Efter middag var det ånyo samling för nattmangling med visor ur Bertils stora samling av kända
visor.
Kvällens höjdpunkt var när Bertil och Bengt OP, omfamnade, framförde ”Flickorna i Småland” på
svengelska. En repris önskas nästa år.
Åldermannen Karl-Anders, tackade värdparet för en välplanerad och trevligt genomförd 2012 års
veteranträff.
Nästa års värdpar, MayBritt o Karl-Anders, önskade alla välkomna till Östersund och samt att
respektive par tar med sig vishäftet.
Den trevliga dagen och kvällen avslutades kl 24.00.

Onsdag den 6 juni (Nationaldagen).
Dagen började med en god och närande frukost. Därefter omkramades de som skulle avresa för
nationaldagsfirande på hemorten.
Övriga gjorde en kortare promenad i staden tillsammans med värdparet. Bl a gick vi förbi Kalmar
fängelse och kunde konstatera att även denna gång klarade vi oss från ett besök på insidan av sådan
inrättning.
Vid 11-tiden avslutades 2012 års veteranmöte i Kalmar med omkramningar och hopp om återseende
nästa år.
Berättare
Karl-Anders

