
Julfest i Slätafly 2022 
 

Lördagen före andra advent skiftade vädret, 

kylan bet lite i kinden och snökorn seglade mot marken. 

 Men vad gjorde det - Byalagets festkommitté  

hade bjudit in till julfest den lördagen.   

  

           Ett 50-tal personer hade anmält sig.  

           Marschaller lyste upp utanför byahuset,  

           stjärnor och ljusstakar var tända i fönstren  

           och inne var julgranen klädd,  

           salarna vackert pyntade och borden trevligt dukade. 

 

Väl inne i hallen bjöds på varm glögg och pepparkaka.  

Precis klockan 17.00, när alla slagit sig ned vid borden,  

hälsade festkommittén välkomna,  

ljuset släcktes ner och in kom Slätaflys lucia  

med tärnor och en liten tomte.  

De sjöng vackert några av de gamla luciasångerna. 

 

Så var det dags för den fantastiskt goda hemlagade julmaten!  

Där fanns sill i olika former, olika sorters lax,  

skinka och flera sallader, Jansson, omelett med svampstuvning,  

kroppkakor och mycket, mycket annat.  

Alla lät sig väl smaka och många gick både två och tre gånger  

för att fylla på faten och fylla magarna till bristningsgränsen. 

 

Kvällens clou kom när det bankade på dörren  

och in lunkade Fixarbergstomten med sin säck på ryggen  

och slog sig ner på en stol mitt i rummet.  

Som väl var så fanns där några barn,  

som i alla fall själva tyckte att de varit snälla under året.  

Alla fick var sin påse med godis och måste tacka tomten i hand. 

 

Nu vankades kaffe med julkakor, hemgjort julgodis i form av nougat, knäck och mozartkugeln 

och förstås skumtomtar. 

 

Kvällen avslutades med dragning på lotterierna.  

Först kom det stora byalotteriet och sedan alla tre lottringarna. 

 Som vanligt var det vissa som låg särskilt väl till hos fru Fortuna  

och fick gå fram gång på gång och välja bland de många vinster,  

som hade skänkts av deltagarna. 

 

 

Ett jättestort tack till festkommittén som än en gång ordnat en så gemytlig sammankomst! 
 

 


