
Träff hos Olle i Berghem

Fyrtiofem personer hade hörsammat inbjudan till årets upplaga av Träff hos Olle i 
Berghem som gick av stapeln den 10 december. Träffen genomfördes traditionsenligt 
i  matsalen i frivilligorganisationernas lokaler i Tjärnmyren. Som vanligt bjöds det på 
ett trevligt program och gott fika. 

Värden för sammankomsten ”Olle i Berg-
hem” Per-Olof Wikström, vanligen kallad 
Olle, hälsar gästerna välkomna. Olle som 
under åren 1975-84 var chef för Tjärnmyrens 
skjutfät är också den som fått ge namn åt 
tillställningen. Foto Lars Boström. 

Sollefteåkonstnären Anneli Nowén som gjort 
omslagsbilden 7 december till boken Väster-
norrlands Regemente 1983-2000, Från fält, 
expeditioner, kök och förråd belönades för sin 
insats. På bilden omges hon av föreningens 
sekreterare Lars Boström t v och ordförande Hans
Nauclér t h. Foto S-O Braf.

Gästerna var placerade vid två inbjudande långbord i julens färger. Närmast kameran ses  t v 
Gustav Medin. Mitt emot honom sitter Eva Modén. Foto Karl-Erik Svensson. 



Närmast kameran ses t h Kjell Fahlén med maka Sigbritt. Foto Karl-Erik Svensson.

Ordförande Hans Nauclér sammanfattade i sitt tal årets verksamhet. Han sa då bland annat: Ett 
lyckat verksamhetsår är till ända. Jag är helt övertygad om att 2016 kommer att gå till hävderna 
som ett av Kamratföreningens mest intensiva och innehållsrika år. Årets stora händelse var  
släppet av boken Västernorrlands Regemente 1983-2000,  Från fält, expeditioner, kök och förråd  
den 17 november. Resultatet blev över all förväntan med intressanta artiklar och biografier. Ett 
Stort Tack till Er alla, God Jul och Gott Nytt År! Foto Karl-Erik Svensson.



Lars Hägglund, poet utan basker, fick kraftiga
applåder för sin dikt Jul. Det har blivit tradi-
tion att Lars varje år, på träffen hos Olle i 
Berghem, bjuder på  en ny juldikt. En dikt 
som sedan trycks på kamratföreningens årliga
julkort. Foto Lars Boström.

Rutinerade underhållaren Kent Sundberg, är 
en återkommande kär gäst på träffarna hos 
Olle i Berghem. Traditionsenligt avslutade 
han sitt breda och underhållande program 
med White Christmas. Foto S-O Braf.

För Anneli Nowén var träffen hos Olle i Berghem hennes första besök på Tjärnmyren. Här flan-
keras hon av Bernt Johansson och Nils Gidlund, den senare i ”lottköpartagen”. Bernt var på 
hemmaplan då han under några år på 1980-talet var ställföreträdande chef för Tjärnmyrens 
skjutfält. Foto S-O Braf.



Fr v Ivan och Barbro Pettersson, Valborg Resman och David Lundin. Dragning på lotterierna är i 
full gång. Av kvartetten på bilden var det bara Valborg som hade turen på sin sida. Foto Lars 
Boström.

Makarna Gunvor och Ingemar Nordin tillsammans med sonen Anders. Foto Lars Boström.



Tre tunga namn inom förplägnadstjänsten. Fr v Kerstin Thors, Marianne Höglin och Margita 
Eriksson. En trio som med läckra förtäringar förgyller våra sammankomster. Foto Lars Boström. 

Vid bordsänden makarna Sigbritt och Kjell Fahlén. Längst till vänster ses Jan Johansson. Foto 
Lars Boström. 



Träff hos Olle i Berghem 2016 avslutades med ett elegant tal av föreningens vice 
ordförande Sten Lönn som tackade Per-Olof Wikström med medhjälpare för ett 
utomordentligt arrangemang.

Rigmor Ödlund och Kurt Bylund i samspråk med Sigbritt Fahlén, den senare med ryggen mot
kameran. Foto Karl-Erik Svensson.


