
Vi Norrifrån bjöd på en trevlig julfest 13.12.2019 

Karlebynejdens och Österbottens tidnings lucia Marie Brunell och hennes tärnor Emma 
Vikman och Alma Långbacka gav en stämningsfull inramning åt Vi Norrifråns julfest som på 
luciadagen firades i Mikaelsalen och bjöd på ett rikhaltigt program. 

Efter luciatrions framträdande sjöngs inledningspsalmen ”Hosianna” varefter ”Julevangeliet” 
framfördes stämningsfullt av John Storbacka. Föreningens ordförande Ole Granholm hälsade 
festbesökarna och alla medverkande i programmet välkomna.  

Han konstaterade att vi är mitt inne i advent och julen står för dörren. Samtidigt ställs 
förväntningar på det nya året som väntar bakom knuten. Det är oroligt i världen och även 
vårt land har drabbats av regeringskris och oroligheter på arbetsmarknaden.  

Han hoppades att den nya regeringen med kvinnlig majoritet får ordning på torpet. Våra 
unga kvinnor med statsministern i ledningen har slagit världen med häpnad. I internationella 
nyhetsrapporter lyfts Finland fram som ett föregångsland. Det är förståeligt. Redan 1906 gick 
Finland som ett av de första länderna i världen in för allmän rösträtt. 

Med facit i hand kan vi konstatera att 2019 varit ett livligt år. Vi Norrifrån har fått många nya 
medlemmar. Flera medlemmar har avlidit under året och en del lämnat föreningen på grund 
av sjukdom, hög ålder eller av andra orsaker. Glädjande kan vi notera att föreningens mål på 
400 medlemmar passerades i oktober.  

Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde i flera repriser under John Storbacka ledning. Vid 
pianot Anette Häggblom. Kören inledde med ”Julen är här” och fortsatte med ”Himlen i min 
famn” och ”Stilla natt”. Därefter framförde föreningens hedersordförande Greta-Lisa Nilsson 
med inlevelse två dikter. Hon inledde med ”Maria” av Nils Ferlin och avslutade med Hjalmar 
Procopés dikt ”Galileisk natt”.                                                                           

Glädjande fick vi besök av församlingens kyrkoherde Per Stenberg som delgav julens 
budskap och önskade alla en Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År 2020! Efter några allsånger var 
det tid för julmiddagen. Den fick goda betyg och speciellt julgröten kändes av flera 
julfestbesökare som bomull kring hjärtat.  

Resten av programmet gick i sångens tecken. Speciellt uppskattades den positiva 
julfeststämningen som rådde under eftermiddagen. Julfestdeltagarna medverkade med 110 
euro till Luciainsamlingen.  

Till slut tackade ordföranden alla som medverkat i programmet och deltagit i julfesten. Ett 
stort tack till köket för den lekamliga spisen. Han tackade styrelsen, pensionärskören och 
övriga samarbetspartner för gott samarbete under året och önskade alla ett Gott Nytt År 
2020. Ingen månadsträff anordnas i januari. Nästa gång möts vi den 6 februari 2020. 

Text och bilder: Ole Granholm 

Bildtexter: Pensionärskören Vi Norrifrån uppträdde flera gånger under julfesten. 

Pensionärsföreningen Vi Norrifråns julfest på luciadagen samlade 110 deltagare.  

Lucian Marie Brunell och hennes tärnor Emma Vikman och Alma Långbacka gav festen en 
stämningsfull inledning.  

Greta-Lisa Nilsson framförde två dikter vid julfesten. 


