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ÅRSMÖTE SENIORKLUBBEN 2018-02-07 

  

Seniorklubben i Varberg firar i år 25 år, d.v.s. klubben är med andra ord Veteran för att använda sig 

av vedertaget Odd Fellowvokabulär. Firandet började som sig bör med Champagne, ja mousserande 

dryck med varierande styrka, och mingel i Ordenssalen. 

           

Åke Bendix ser ut att trivas…                          liksom Else-Marie Kristoferson och Berit Lundahl 

 

Fyrtiofyra närvarande systrar, bröder och medföljande vänner, intog därefter en utsökt lunch, 

signerad Kerstin och Kjell, i Apollosalen.  En utmärkt tillagad fläskfilet med svampsås, potatis och 

kokta grönsaker kunde sköljas ner med ett glas gott vin om man inte var som flera av oss, bilburna 

med föraransvar. Till dessert severades varma inlagda päron med halvsmält After Eight på toppen. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sten Kristoferson med den äran och var snabbt avklarade. Vår 

ordförande Jan Fagenheim fick förtroendet för ännu en mandatperiod. Ny i styrelsen är Lena 

Kolbeck, som efterträder Birgitta Fors. Styrelsen fick även ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret, som gav ett ekonomiskt överskott på 5 147:-. 

När vi andra drack vårt kaffe så tog Lennart Svensson till orda och höll ett lysande, mycket sprituellt, 

anförande om Seniorklubbens nu 25-åriga historia. Allt började med att Gunnar Caullvine, 1993, 

sammankallat några Vågbrytarbröder och man bestämde sig för att bilda en lokal Seniorklubb. 

Gerhard Edgren var föreningens förste ordförande och sedan följde i nämnd ordning Lennart 

Hansson, Lennart Svensson, Torsten Wendt, Jan-Erik Törneus och nu Jan Fagenheim. 2009 kom de 

första damerna med i styrelsen. Nu väntar vi bara på, som Lennart uttryckte det, ”att när Jan slutar 

om 10-15 år, bör väl en Rebecka överta ordförandeposten. Det vore på tiden”.  

( Nu hade jag tänkt placera ett foto här på Lennart när han talar, men anförandet var så intressant att 

jag helt sonika glömde att fotografera.) 
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Som avslutning på dagen lyssnade vi på dagens trubadur Tommy Lejon som underhöll oss med visor 

av skiftande karaktär. 

                        

 

 


