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Höjdpunkten under verksamhetsåret 2012: Paulina & Martins bröllop! 

 
Verksamhetsåret 2012 präglades mer av inaktivitet än av aktivitet. Det kan absolut inte ha 

något med den stigande åldern på medlemmarna att göra. Vi såg ändå till att utöka 

medlemskadern med en yngre och vackrare hedersmedlem. Jodå, året började återigen med ett 

nyårsfirande som sekreteraren dock väljer att lägga glömskans behagliga slöja över. Den 

sedvanliga nyårsdagspizzan på Slottsstaden avåts dock under ordnade former, tillika på en 

söndag. 

 

 Medlemmar: Ny medlem i all ära men vad kan vara bättre än en ny hedersmedlem? I 

samband med att Paulina slutade arbeta på JPs hölls den 4/5 ett extra möte där Paulinchen 

förärades med både blomsterkvast och medlemskort i Söndagsklubben. 

 Möten: Söndagsklubben höll under 2012 inte mindre än 53 st. bokförda söndagsmöten. 

Protokollföringen har varit tillfredsställande. Årsmöte avhölls den 5/1 2012. I övrigt 

därtill endast det ovan nämnda Paulinamötet. 

 Närvaro: Statistik presenteras. Dennis är åter Söndagsmästare med 50 söndagsmöten och 

närmar sig nu nr 500 totalt. Om han inte sviktar kommer detta att infalla den 17:e mars! 

Han snittar 48,9 söndagar på 10 år. Skål för Dennis!  

Arbetande personal: Servitris/bartendris: Jelena spurtade högklackat in på 27 söndagar 

före Marre med 23 och Jeanette på 19. 

Mest i köket: Dragan förstås med imponerande 48 söndagar. 

Back-kitchen: Solklar seger för Biljana med 44 söndagar. 

Hang-Arounds: Martin, givetvis. Eftersom han insåg att han inte klarar AUs nålsöga för 



att bli medlem så gifte han sig helt sonika med en hedersmedlem. Gisela var sedan länge 

klar med bröllopsdetaljen. 

 Evenemang: Utövandet av B-aktiviteter rasar utför. Bröllop och Brakfest för 60-åring 

räddar oss kvar på samma siffra som i fjor, 7 stycken.  

 Båt- och tågresa: Den 31/3 åkte vi Öresund Runt. 5,3 medlemmar deltog. Mycket 

kulturell och trevlig tur. 

 Bröllop: Den 12/5 gifte sig Martin i Limhamns kyrka med vår Paulinchen som blev 

Fru Paulina Haxels Lundin. Hela Söndagsklubben utom två ställde upp och 

gratulerade det lyckliga paret. Mottagning på JPs under stort jubel. 

 Bupcyklingen genomfördes den 26/5 utan fysiska skador. Sex man genomförde hela 

turen, tre deltog i mindre grad. 

 Bonne Soirée le Quatorze Juillet: Inte mindre än 10 fransoser, varav två inlånade 

hustrur intog La Couronne för sista gången? 

 BM i 5-kamp i Kivik den 21:e juli: Endast fem deltagare fick se Jonas ta sin andra 

raka seger, helt otippad. 

 Brakfest: Snoddas firade sin 60-årsdag med en trevlig fest på Bakfickan där vi till allas 

glädje fick höra jubilaren sjunga sitt bravurnummer ”Buona Sera” kompad av Gruset. 

Hela 11 medlemmar ställde upp. Tack för den, Snoddas! 

 Baluns på nyårsafton 31/12: Fem medlemmar + en hustru firade med ett nytt koncept. 

Drajor hos Texas, eminent oxfilé hos Slavi, Gina & Drazenko på JPs, gigantiska 

kransekagor m.m. hos Ö.G. samt nyårsbubbel m.m. hos Bossela. 

 Ej genomförda aktiviteter: Bataljen med Tipsklubben ställdes in av våra motståndare. I 

övrigt noterades sju planerade aktiviteter som inte kom längre än till årsmötesprotokollet.  

 Bemärkelsedagar: Paulina och Martins bröllop är redan nämnt och de uppvaktades 

naturligtvis rejält av klubben som tecken på vår uppskattning. Bröllop känns ju också 

mycket positivare än pensionering, åldrig födelsedagar och annat som vi brukar ägna oss 

åt annars. Det blev nu ändå ett 60-årsjubileum där den evigt unge hamnkaptenen 

 uppvaktades med prunkande vacker GaJol-bukett och annat enligt ovan och nedan:   

 
Den 19/2 noterades det även att det var exakt 25 år sedan Mr President flyttade ner till 

Malmö. 

 Konsumtion: Årets shots – GaJol regerade rejält. 

Årets mat: Den kräftstjärtsfyllda oxfilén som serverades av Slavi på nyårsafton var nog 

det godaste vi ätit på JPs! 

Årets öl: Spaten med Smithwicks som uppstickare. 



Årets borstbindare: Doc som nyligen inträtt i tjänst som trottoarkontrollör brädar alla med 

ymnigt bolmande. 

 Kultur – Kultursektionen höll redan den 7/1 ett bejublat möte med Malmöfilm på 

programmet. Sju kulturtörstande medlemmar deltog, med tre gäster. 

 Publikationer: 

 Årsmötesprotokoll 5/1 2012. 

 Söndagsklubbens stadgar 

 Söndagsklubbens loggbok Nr 1 januari 2003, Loggbok Nr 2 mars 2006 och  

Loggbok Nr 3 oktober 2009 – dec 2011. 

Loggbok Nr 4 1/1 2012 -  

 Jubileumsskrift till festen 16/4 2011. 

 Verksamhetsberättelse för år 2012. 

 Logg 2012. 

 10-års-lågg 2003-2012. 

 Söndagsklubbenshemsida uppdaterades med varierande regelbundenhet. Se 

http://sondagsklubbenpajps.weebly.com/index.html. 

 

Denna julhelg har bjudit på varierande väderlek men många lediga dagar för de som 

fortfarande sliter i grottekvarnen. Detta har inbjudit till extra intensiv samvaro vid JPs 

bardisk. Nya hangarounds har dykt upp och fått sig Euromaints evangelium predikat. Gamla 

har kommit och gått. Nya charmanta damer har stått bakom bardisken, tillsammans med 

beprövade krafter, och pumpat upp stundtals allt för skummande öl för att mildra vår 

osläckliga törst. 

Vi kan trots allt blicka tillbaka på ett bra år med många glädjeämnen. Vi ser nu fram emot 

2013 där vi vet att det stundar nya jubiléer, två sextioårsdagar men även sorgsna 

minnesstunder. 

 

Malmö 2012-01-03 

 

Texas, eder tangentdansande sekreterare 
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