
VÅRAVSLUTNING 2022-06-01 
I Tekniska Nämndhuset 

Så kunde vi lägga ännu en termin till handlingarna, en termin där tackolov de allra flesta har kunnat 

vara med i Bolindersalen, till skillnad från hur vi hankat oss fram med Zoom sen pandemin bröt ut 

mars -20. Men det har varit utmärkt att ha tillgång till Zoom även denna termin för dem som höll sig 

hemma. Ja, eller var någon annanstans. Ulla deltog faktisk en gång från Brasilien, och undertecknad 

från en sjukhussäng!  

Det blev en mycket lyckad eftermiddagskonsert i Fyrkanten, alla var på gott humör och det var 

verkligen kul att sjunga, inte minst under Carins entusiasmerande ledning! Klädsel: somrigt 

pastellfärgat. 

 

Foto: Pernilla Johnni  

Programmet: 
Kom!  
Bruremarsj  
Den blida vår  
Limu limu lima 
Uti vår hage 
Shall I compare 
 

Vakna först i sommartid 
Kärlekens tid  
Walk 
I denna ljuva  
Länge leve livet 
Sommarpsalm 
 

 



Vi hade allra först lite olika uppfattningar om vart vi sedan skulle gå för att ha vår planerade picknick. 
Olika parker var föreslagna, men Patrik blev en räddande ängel. När vi samlades för att repa råkade 
han få syn på husets terrass. Han gick resolut dit och kollade att det var öppet. Där fanns 
välbehövliga bänkar och bord, och solen sken – kunde inte bli bättre! 
 

Så efter konserten skyndade sig Birgitta, Hillevi och 

Patrik till terrassen för att duka fram de bubbelglas med 

jordgubbe som dom hade införskaffat och som 

körkassan bjöd på. 

 

 

 

 

 

 

När alla hade fått något i glaset äskade 
ordförande Karin tystnad. 

Dags för våravslutningens fest-och tacktal som Karin hade 
utformat som ett juryutlåtande. 
 

 

  



 
 
 
Och så skålade vi alla med varandra och 
med Karin och Carin! 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
En välkommen konsertgäst var vår förre tenor Uffe Hofstedt 
som också följde med på picknicken. Så vi passade givetvis på 
att försöka locka honom tillbaka till kören – något som 
faktiskt inte verkade helt omöjligt… 
 

 
 
Johanna hade sina föräldrar på besök och 
frågade om dom fick vara med på 
terrassen – självklart! Kunde vi sjunga 
något för dom? Lika självklart! Och så kom 
dessutom Lillemor som av olika skäl inte 
har kunnat vara med och öva. Vi ställde 
upp oss och sjöng för denna eminenta 
publik, som svarade med tacksamma 
applåder! 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
Förutom det fina juryutlåtandet kammade dirigent Carin 
även hem en egen flaska bubbel som tack för sin insats under 
terminen. 
 

  



 
En som också kammade hem bubbel var 
Lillemor som hade fått vänta ända sedan i 
mars på sin födelsedagsflaska. Men så 
blev hon också vederbörligen så glad, så 
glad! 
 

 

 
 

Text och foto: Malin Falkman 

 

 

 


