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Firade trotjänare
JUBILARER Aktiefesten är
den stora dagen för trotjänarna vid Volvo Lastvagnar, Umeå.
I år fanns 76 av 94 jubilarer på plats på restaurang
Äpplet, Folkets hus. Det var
tre medarbetare som hade 45
år i företaget, 9 medarbetare
med 35 år och hela 82 medarbetare som jobbat i 25 år på
hyttfabriken. Med alla inbjudna fanns närmare 170
gäster på plats. Fler jubilarer visas vid senare tillfälle.
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På ohågan... Läs Malin
Lindbergs mammablogg på vk.se
GULDBRÖLLOP

Nyheter dygnet runt

vk.se

Nygifta

Bröllopsannonsera med text
och bild i både VK och VF. På
grund av begränsat utrymme
kan vi inte garantera att alla
annonser införs önskad dag.
Annonsen finns i
tre olika format:
Modul 12: 38 x 88 mm,
pris 380 kronor.
Modul 22: 80 x 88 mm,
pris 760 kronor.
Modul 23: 80 x 133 mm,
pris 1 140 kronor.
Skicka in text och bild till:
vigdavkvf@vk.se

45 år på Volvo Lastvagnar, Umeå. Från vänster: Håkan Olofsson, Gerd Nordin och Sören Lindholm. FOTO: GÖSTA WENDELIUS
Essy och Torvald Karlsson,
Sorsele, firar i dag, torsdag
den 30 december, sin 50åriga bröllopsdag. Vigseln
förrättades i Sorsele kyrka
av Olof Wernér.

Bröllopsjubilarer
VK publicerar gärna en
bild i samband med firande av olika bröllopsjubileum.
Införandet är kostnadsfritt. Välkommen med ditt
bidrag!

Nils Eriksson och Sofie
Jönsson vigdes i Örsten,
Umeå den 4/7 2010.
Stort tack till våra familjer
för en underbart vacker dag
på stranden. Bruden heter
numera Eriksson.
FOTOGRAF: FOTOMAKAREN.SE

FAMILJEREDAKTIONEN

10 av de 15 med längsta anställningstiden. Bakre raden, från vänster: Håkan Olofsson, William
Frank, Sören Lindholm, Lennart Fredriksson och Rolf Öhman. Främre raden: Kjell Stenudd,
Anders Nordin, Torsten Grabbe, Kent Nyström och Per-Erik Jonsson.

Ange storlek samt önskat
publiceringsdatum. Glöm
inte uppge fakturauppgifter
som namn, adress, telefonnummer och personnummer.
Faktureringsavgift 31 kr. tillkommer.
Vi behöver din beställning
och bild senast kl. 12.00
fyra arbetsdagar innan önskat publiceringsdatum.
Det går också bra att besöka
våra kontor för annonsering.
Besöksadress VK:
Förrådsvägen 9,
901 32 Umeå
Postadress VK:
Privatmarknad,
901 70 Umeå
Tfn 090-15 10 60

KUSTLANDET

Trio hittade
mandel i gröt
UMEÅ: Alla vet ju att
risgrynsgröt och pepparkakor hör julen till och detta
har varit den årliga grundtanken på Motormännens
julfest. Att blanda en mandel i gröten, lockar ju fram
kvällens huvudgäst. Blir besökarna många, som detta
år, måste tre mandlar användas för rättvisans skull.
De tre lyckliga vinnarna fick
var sin stor pepparkaka som
hederstecken.

De lyckliga
mandelvinnarna, från
vänster: Folke
Fridh, Östen
Albertsson
och Anna Andersson.
Kvällen i övrigt hade ett
rikligt innehåll med kvällens huvudnummer, nämligen ett stort luciatåg, som
sjöng in julens alla sånger.

Ett lotteri med många
vinster avslutade årets julfest. De flesta ser fram mot
nästa jul och kanske nya
vinnare.

Förening med
framåtanda
35 år på Volvo Lastvagnar. Bakre raden, från vänster: Leif Gavelin, Göran Sjöberg och Alvar Martinsson. Främre raden: Anders Lundgren, Jan Wikström, Jan-Erik Persson och Ove Andersson.

Gunhild Carling swingar loss med en av kvällens kavaljerer.

Danskväll med oväntat besök

25 år på Volvo Lastvagnar, grupp 1. Bakre raden, från vänster: Leif Roos, Jan Schöllin, Rickard
Granström, Roar Kvarsnes, Mats Lidgren, Kenneth Olsson och Hans Lindberg. Främre raden:
Yngve Häggström, Per-Olov Edström, Lillian Labba, Stefan Andersson, Jonas Hjältén, Leif Oskarsson och Roland Näsman.

UMEÅ: Nyligen hade Swingum dansförening julavslutning med Lindy hop live.
Kvällen var mer än välbesökt med dans till orkestern
Fritz och Tätt.
Senare på kvällen dök
Gunhild Carling upp oanmäld och började sjunga och
spela trombon tillsammans
med bandet. Carling, som
turnerar med Christer Sjögren som var i Umeå i samband med en julkonsert, ha-

de fått nys om Swingums julavslutningskväll.
Gunhild kom för att dansa
men hoppade också in i bandet och spelade med otroligt
klös i trombonen. Kvällen
och gästspelet var mycket
uppskattat av deltagarna
och Swingum. Det blev en
fantastisk avslutning på en
termin med mycken dans
och kursverksamhet. Under
kvällen deltog cirka 50 dansare utöver bandet.

VINDELN: När Vindelns Filateli- och samlarförening
bildades för några år sedan
hade nog ingen trott att medlemsantalet skulle öka så
snabbt.
Vid årets julfest redogjorde ordförande Krister Jakobsson om vad som planerats inför det kommande
året. Vindeln blir även detta
år centrum för träffen med
föreningarna inom Västerbotten. Ett framtida samarbete med samlare från inlandet, speciellt Lycksele,
kommer att genomföras.
Kvällen avslutades med
en liten auktion sedan alla
ätit julgröt med skinksmörgås och kaffe med pepparkaka.

Familjeredaktionen
har telefontid
9–12 och 13–15.
Tel: 090–15 11 90, 15 11 91
E-post: familje@vk.se

