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Medlemsbrev mars 2005
Ett stort hjärtligt tack till dig
och alla ni andra som gjorde
vår fest så glimrande och glad!
Tack för att du kom. Och om du var förhindrad så var du ända med oss någonstans och bidrog
till att partyt blev en så lyckad tillställning.
Från början hade jag bilden av en mindre begivenhet, mest för klubbmedlemmarna och
kanske några till. Men så fick processen ett eget liv. Pia samordnade och slussade in
anmälningar. Och i början av veckan hade fler än femtio anmält sig.
Wow! Tack alla ni. För det var ni som gjorde partyt till vad det blev. En glad tillställning
som hade allt. Glädje, värme, framåtblick kryddad med en droppe nostalgi.
Men festen hade inte blivit vad den blev utan alla hjälp från klubbens medlemmar och
andra nära. Inte utan att Nisse oförtröttligt hämtade och lämnade, skaffade fram stolar, röjde,
fejade och arrangerade en fast infrastruktur. Inte utan Elisabeth som skötte om inköp,
komponerade undfägnaden, dukning och skapade en trivsam miljö. Inte utan Karl-Gunnar som
bland annat samlade in kollekten. Inte utan Henrik som skötte baren, städade och slet. Inte utan
Chris som lade upp godsakerna snyggt, skapade i marsipan. Inte utan alla som bidrog med ost,
frukt och annat godis. Inte utan Dan Larsson, som öppnade hela budohuset för oss. Inte utan
Uffing och Jöran som överlämnade diplom. Inte utan Sative Lilja och musikanter som
underhöll, samt Jakob som tog med gitarr och vishäften. Och givetvis inte utan min dotter Pias
brinnande engagemang…men det är så självklart att det inte behöver nämnas. Och inte utan
alla ni andra…
Ja, jag är oändligt tacksam och glad för att så många kom. Från andra klubbar. Även från
judo- och karatesfären…och förstås en och annan med mycket vag uppfattning om budo men
som är underbara människor.
Jag hoppas att det kanske kan bli nya tillfällen att träffas över klubb- och budoartsgränser.
Helt enkelt för att vi har så mycket gemensamt och att vi kan ge varandra så mycket.
Och tack för alla fina presenter. Jag kan notera att även de följer en gammal god tradition
inom branschen: utsökta brända drycker och förträffliga böcker. Vad kan man mer önska sig för
kropp och själ…förutom en och annan kram och kärleksfull tanke.
Än en gång – ett stort tack till alla och envar!
Zeth
P.S. Tog du några digitala bilder under kvällen? Skulle du kunna dela med dig via nätet? Själv
tog jag bara några få…alltför få bilder. Tack!
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