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Att det satsades rejält vid rullningarna, eller rättare sagt kasten, visar
denna actionfyllda stilstudie av en ungtupp.
(Ett referat från förra årets tävling finner du i denna pdf-fil.)
-------------------------------------------------------------

Mingelkvällen succé
trots sedvanligt regn!

Minglande myllingar med mod, trotsade tillsammans trilskande tordönsmoln.
Text och bild Morten Persson

Vårens och sommarens avslutande arrangemang i Festkommitténs regi –
Mingelkvällen – drabbades även den av regn. Vi kan nu konstatera att samtliga
tillställningar i år blivit mer eller mindre fuktiga, och dessutom har det som sagt
regnat.
Trots den inte särskilt tillförlitliga prognosen inför årets Hamnfest från den
norska vädersajten www.yr.no, så var det i alla fall främst den som
Festkommittén än en gång ställde sina förhoppningar till inför Mingelkvällen.
Den spådde nämligen det bästa vädret! Eventuellt småregn skulle upphöra
efter cirka klockan 18. Detta positiva besked anslog Festkommittén också på
lejets alla affischeringsställen, i hopp om att de myllingar som hade tänkt utebli
från minglet på grund av rädsla för regn, skulle fatta nytt mod.
Detta fungerade uppenbarligen eftersom den iordningsställda posthusplatsen
snabbt fylldes med mingelvilliga lejebor direkt efter festens början klockan 19.
Efter en stund hade i princip så många medlemmar i Lejeföreningen mött upp
att om någon saknades, så saknade vi inte honom. Därefter minglades det som
aldrig förr!
Strax efter tiotiden på kvällen kom en liten regnskur – precis som den norska
vädersajten hade förutspått (men som Festkommitténs listigt beräknande
ordförande underlåtit att berätta om) – de uppsatta tälten kunde dock erbjuda
alla tillräckligt skydd, och man kunde absolut inte skönja någon avmattning i
vare sig minglandet eller vinglandet. Tvärtom så tvingades man till ännu tätare
kontakter inne i tälten, förhoppningsvis inte bara fysiskt.
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, menar jag.

Här ses delar av de idoga Vitemölle Roadies påbörja uppbyggnaden av Mingelplatsen,
medan de hotande grå molnen tornade upp över land.

Festkommitténs mingelvärdinna Maria gör segertecken – allt är under kontroll – festen
kan börja!

Myllingarna var sedan mycket snabba med att fylla mingelplatsen.

Vitemölleduon Peter och Daniel Nilsson hade lovat att ställa upp med live-musik, vilket
även utlovades i förhandsreklamen för Mingelkvällen. Dessvärre skadades Daniel i en
cykelolycka så allvarligt att ett ben i ena handleden skadades och inte hann läkas i tid.
Duon lovar att försöka på nytt nästa år. Här visar Daniel upp bandaget runt den skadade
handleden.

Som bevis på hur roligt alla hade under Mingelkvällen, visar vi här ett foto på
ordföranden i Lejeföreningen, Anders Westerberg med hustru Boel. Har man roligare än
så här, bör man gå hem!

Hem gick emellertid ingen trots regnet! Myllingarna rusade i skydd in under tältduken,
och nya intressanta mingelkonstellationer uppstod på så vis istället. Inget ont utan att
det har något gott med sig.

-------------------------------------------------------

Årets midsommarfirande 2009
genomfördes och avslutades
strålande!
Text och bild Morten Persson

Midsommarfirandet inleddes i optimistisk anda, trots de hotande skyarna
vid horisonten.
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