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Denna Allhelgonadag samlades 63 deltagare till seniorklubbens lunch med föredrag av Åke Bendix.   

 

Kön till kassan blev lång 

En, som vanlig, superb lunch, signerad Kerstin och Kjell. Köttfärslimpa med grönsaker, sås och potatis. 

Det åtföljdes av fruktsallad, kaka och kaffe. En upphittad vinkupong ledde till vissa bryderier om vart 

den sista vinkaraffen skulle adresseras.     

 

Het potatis 

 

 

Seniorklubbens ordförande Jan Fagenheim gav några aptitretare om vad vi kan se fram emot i 

Seniorlubbens regi under det kommande året och han presenterade också dagens föredragshållare, 

som fick trona i övermästarens länsstol. 
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Dagens föredragshållare vår egen Åke Bendix 

Åke som grunden haft sin gärning i trä- och byggvarubranschen har stor omfattning vikt mer än 40 år 

till den lokala politiken, kyrkopolitiken och ideella föreningar. Åke har ett stort engagemang för 

Varberg. Vi fick till livs viktiga saker om vår bygds historia från skandinaviens äldsta boplats vid 

Skatemossen i Derome, över Varbergs slott och fästnings tillkommelse och dess förvaltare och 

bemärkta personligheter i form av drottningar, kungar, helgon och frälsemän. Viktiga händelser som 

har och haft betydelse för hela Norden har timat i vår stad. 

Åke relaterade också egna minnen som till exempel en inbjuda 1997 till nyutnämnde general-

sekreteraren i FN Kofi Annan och hans besök i Varberg. Det resulterade i ett spontanbesök av 

herrskapet Annan i Varberg. Inbjudan refererade till fredskongressen i Rosenfredsskolan 1915. 

Utöver det ovan relaterade celebra besöket har Åke legat bakom många mottagningar av kungligheter. 

Detta fick han dock lov att upphöra med i samband med en nominering i kommunens full-

mäktigeförsamling.  

Åke redogjorde också för en spännande seriereaktion som började med ett öppet tågfönster i 

vinterkyla och senare ledde till en första rikspolitisk utnämning av Ingemund Bengtsson. Även en 

berättelse om en artikel i Varbergs Posten vilken ledde till ett diplomatiskt intermezzo. Det var 

många andra saker också som fångade åhörarnas intresse. 
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Åke fick ett tack i form av en blomsterbukett, som omgående vidarebefordrades till hustruns hand. 

 

 

Också de som på vanligt sätt svarat för den utsökta maten tackades. 


