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Korvens återkomst succé på årets Mingelkväll!

Den fantastiskt goda och otroligt uppskattade Sandby-knackwursten stod åter på menyn på
årets Mingelkväll den 29 juli till allas stora glädje. Den har lyst med sin frånvaro de senaste
par åren för att i någon mån lätta festkommitténs arbetsbörda, eftersom det är en hel jobb
med arrangemanget.
Men trycket har varit hårt från myllingarnas sida för ett återinförande av korven, och i år
när Mingelkvällen dessutom 10-årsjubilerade (den hette tidigare Mudderkvällen) kunde
festkommittén inte stå emot.
Oj, vad det åts korv! De duktiga tjejerna som skötte serveringen gjorde detta emellertid
med bravur, och ingen fick vänta särskilt länge på sin korv. Och alla åts upp! Festkommittén
kunde därför med kvällens intäkter delvis fylla det underskott som Hamnfesten tidigare (och
vanligtvis) orsakar festkassan (som upplysningsvis har vattentäta skott mot Lejeföreningens
kassa, om nu någon skulle tro att myllingarna festar upp medlemsavgifterna. Så är alltså
inte fallet. Och för fullständighetens skull: allt arbete är ideellt!)
Kvällens mingel ägde som vanligt rum vid vårt kära Postahus, och festplatsens layout hade i
år ytterligare förbättrats med både fler avställningsytor för mat och dryck och fler
ljusslingor. "Alla" var där och det var varmt och skönt, även om ett lätt regn till allas stora
förvåning (den här sommaren var som bekant regn sällsynt) föll under några minuter.
Men precis som ifjor hade regnet inte någon märkbar inverkan på minglandet, som skedde
till skön och passande grammofonmusik framförd av lejets egen DJ Gunilla.
Och precis som ifjor:
Festen avslutades på sedvanligt vis med att myllingarna myllrade hem till sig (?) genom de
små sträddena, med högljutt skrattsalveblandat tal, vilket får ses som ett bevis på att man
varit full till belåtenhet på kvällen – förlåt, att kvällen varit till full belåtenhet.

Hamnfest med otroligt väder!

Årets Hamnfest som följde någon timme efter årsmötet den 9 juli 2010 bjöd på det absolut
vackraste vädret i dess 15-åriga historia. Temperaturen var inledningsvis närmare 30
grader, och svalt blev det nog aldrig denna oförglömliga kväll. Myllingarna underhölls av den
fantastiskt duktiga orkestern Othellos, som inte bara spelade underhållnings- och dansmusik
från scenen, utan även gick ut bland publiken med trådlösa mikrofoner. Den absolut bästa
Hamnfesten hittills, tyckte många denna medelhavsliknande kväll. Trots det var den summa
som festkommittén fick in när de gick omkring med hatten, betydligt mindre än förra året,
vilket var ett litet smolk i glädjebägaren för festkommittén, som nu måste försöka finna
billigare underhållning till nästa år.

Hett årsmöte!
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