Mellansel 2018-11-27

Julmail 2018
Klockan 13.00 skulle dörrarna slås upp till firandet av vår 100-åring Tingsan.
Det var den 20 oktober i höstas och dagen hade planerats med rälsbuss från Ö-vik till
Mellansel och sedan veteranbuss från tågstationen upp till Tingsan. Väl framme skulle
gästerna erbjudas ett blandat program med konsert, teater med ett autentiskt rättsfall
från 1918, utställning med Tingsans historia, visning av Tingsan, ett öppet café samt en
trerätters festmiddag.
Redan innan dörrarna slogs upp började besökande komma. Logistiken sattes verkligen
på prov då antalet gäster vida översteg våra förväntningar. Över 300 matgäster
serverades, men då inte alla åt middag var antalet besökare betydligt högre än så.
Gästernas goda humör och tålamod bidrog till att vi fick en fantastiskt fin festdag
tillsammans.
Nu när advents- och juletid närmar sig spelas glada julsånger i varje hörn. De flesta av
dem handlar om just festligheter, glittrande barnaögon, snötyngda nejder, vackra
julgranar, julklappar i drivor och en jultomte som kan uppfylla alla önskningar.
Vi vet dock att livet erbjuder en blandning av dagar allt emellan fest och grå vardag,
mellan glädje och sorg. För många stämmer inte nödvändigtvis textinnehållet i de glada
julsångerna med verkligheten utan upplevs tvärtom som en av de jobbigaste tiderna av
året.
Julens budskap kvarstår dock och gäller var och en av oss hur än våra liv eller
omständigheter ser ut: Jesusbarnet föddes till jorden som människa för att upprätta vår
gemenskap med Gud.
I glädjens tid, i motgångens tid
Du är aldrig ensam - Gud går bredvid!

GOD JUL och VÄLSIGNAT NYTT ÅR!

Eva Östman
ordförande i Kamratförbundet

Med detta mailutskick följer även den jubileumsskrift som gavs ut i samband med
högtidsdagen med som bilaga. Får du utskicket per post kan du läsa skriften på vår
hemsida www.mfhs.se
Observera att detta är det sista utskick som görs per post. Hädanefter kommer våra
utskick endast att ske via mail. Meddela din mailadress till oss på info@mfhs.se
Postadress

Telefon/fax

E-post

Tingshusgatan 8
895 40 MELLANSEL

tel.
fax

info@mfhs.se

0661- 65 44 00 vx
0661- 409 03

Välkommen med din bokning till vårt fina julbord! Än finns platser kvar.

Kamratförbundet och Skolföreningen har gått samman enligt
beslut på respektive årsmöte 2017. Kamratförbundet har inte
upphört utan utgör nu en egen enhet inom Skolföreningen.
ÅRSMÖTE
Skolföreningens årsmöte kommer att hållas onsdag 5 juni 2019
19.30 Årsmöte med efterföljande smörgåstårta
ÖPPET HUS
planeras till lördag 31 mars 2019 med följande program:
12.00 Lunch i Tingsan
13.00 Minikonserter och öppna lektioner, Café
17.00 Middag i Restaurang Tingsan
(Med reservation för ändringar)

Kamratförbundets utskick kommer hädanefter att endast ske per mail.
Önskar du vidare att få del av våra utskick måste du meddela
mailadress till info@mfhs.se

