Lilla julafton i Båtsmanshuset
1988 var restaureringen av nedervåningen av Båtsmanshuset klar. Gillesnämnden och de
medlemmar som medverkat vid restaureringen, var mäkta stolta och ville gärna visa upp
Skara Gilles nya ”hem”. För att göra det extra festligt ville man bjuda in till det gamla huset
i juletid och så var ”Lilla Julafton” född.
Ända sedan dess har vi i Skara Gille bjudit in till fest i juletid sista lördagen innan julafton.
I lördags var det dags. Som vanligt var Båtsmanshuset julsmyckat på gammalt vis under
ledning av vår husfru Ann-Britt. Granen var klädd, girlanger uppsatta, äpplen låg på
spiselkransen och klippt granris på golvet i farstun.
Nämndens ledamöter och värdparen hade fixat traditionellt julgodis som var uppdukat
på bordet när de första gästerna kom. Glöggen var värmd och gästboken väntade på de
snirkliga namnteckningarna.
I det andra rummet hade Thomas Landahl och Sven-Erik Svensson finslipat ett framträdande
med stämningsfull julmusik. Rummet fylldes med förväntansfull publik och de belönades,
förutom musik av seniorerna, av Thomas skönsjungande barnbarn Kerstin och Edith. De bjöd
på stämningsfulla visor med sina klara röster. Stämningen höjdes ytterligare när den
förrförre åldermannen, Bengt Palm, läste Viktor Rydbergs välkända dikt ”Tomten”. Den
tomteklädde Bengt läste alla elva verserna och för att alla skulle få tillfälle att lyssna, läste
han dikten vid två tillfällen under eftermiddagen.
När de sista besökarna vände hemåt i kvällningen kunde Gillesnämnden summera dagens
arbete, genom att räkna förbrukningen av glöggmuggar kom man fram till att 130 personer
gästat Båtsmanshuset under eftermiddagen. Av kommentarerna att döma är denna tradition
en viktig hörnsten i Skara Gilles verksamhet. Som den sjuttionde och sista aktiviteten under
ett intensivt jubileumsår, kan vi med stolthet konstatera att det är en osedvanligt pigg
sjuttioåring som vi umgås med.

Skönsjungande Edith och Kerstin bredvid farfar hustrubaduren Thomas
med partnern Sven-Erik stod för den musikaliska underhållningen. Foto Erik Sånnek

Godisbordet lockade en förundrad ung dam . . .

. . . och en något äldre.

”Tomten” utklädd till den förrförre åldermannen Bengt Palm,
tackas av den nuvarande åldermannen Tommy Kroon
Bilder Erik Sånnek

