
 

 

 

SIDA 1 

ÖDF 20 ÅR 
MÅNGA (!) KURSER & EVENEMANG GENOM ÅREN 

Åtskilliga är de kurser och 

evenemang som ÖDF ordnat 

genom åren! 

 

I detta nyhetsbrev presenteras ett 

axplock ur ÖDFs gedigna utbud 

av kurser och evenemang med 

socialdans. 
 

 

Dennis och Laila på vårfest hos 
ÖDF den 27 april 2002.  
 

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

”Vi hade så trevliga fester och 
har det fortfarande. Alla våra 
festkommittéer har varit 
fantastiska!”  
 
Laila Johnsson (ur intervju med Dennis och 
Laila Johnsson i nyhetsbrevet ”Vi var med 
från början”) 
-------------------------------------------------- 

TEXT: Sussi Lundborg         FOTO: ÖDFs fotoarkiv 
 

 
 
Den 12 maj 2001 anordnade ÖDF sin allra 

första fest för sina medlemmar. 

Föreningslokalen Dammfrivägen 61 hade 

förvandlats till festlokal och närmre 50 

personer välkomnades till dukade bord där 

de bjöds på Tacobuffé. Efter god mat och 

dryck bjöds det upp till dans till bl.a. 

Grönwalls, Wahlströms och Barbados. 

Musiken stod stereon för      . 

 

Läs artikel om föreningens första fest i 

ÖDFs nyhetsbrev från 2001 HÄR! 

   

 
 

Att ordna fest för medlemmarna var ett 

lyckat koncept. 27 april 2002 var det fest 

igen. Ca 60 personer samlades i 

föreningslokalen på Dammfrivägen 61 för 

att äta, dricka och dansa natten lång. 

Festkommittén hade monterat upp en 

discokula för att ytterligare höja 

feststämningen.  

Sånghäften hade delats ut och festdeltagarna 

sjöng så  det stod härliga till. Sen blev det 

dans hela natten ända tills discokulan 

släcktes. 

 

Läs artikel om festen i ÖDFs nyhetsbrev 

från 2002 HÄR! 

 
 
23 januari 2010 slog ÖDF på stort och 

bjöd in till Oscarsgala i Kronprinsen 

festlokal.  

Peter Algotsson och Maria (Maya) 

Pettersson Ader var konferencierer och 

underhöll all festglada medlemmar.   

Temat var film, det bjöds på filmquiz, 

filmmusik och gästerna fick sitta vid 

bord som var uppmärkta med filmnamn 

som t.ex. Titanic, Sällskapsresan, Sagan 

om ringen, Borta med vinden och 

Djungelboken. 

Ingen Oscarsgala utan Oscarsstatyett. 

På ÖDFs Oscarsgala gick statyetten till 

Carina Ewald (nuvarande Seahorse) för 

hennes stora engagemang i klubben.  

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

”Det var en fantastisk gala med 
många vackra människor” 

 
Carina Seahorse, statyett-vinnare på 

Oscarsgalan 2010. 
---------------------------------------------- 

 

 

https://static.cogwork.se/files/nFm4rdUiVCbyPAfwCdGeFoiR.pdf
https://static.cogwork.se/files/EUm3ALNcjUMuNKfRMZu8hUSv.pdf
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För att fira att ÖDF fyllde 10 år 

anordnades en jubileumsfest år 2011.  

Det var festdukat med ballonger, ljus 

och serpentiner i guld och lila. I 

glasen var det bubbel och gästerna 

fick bland annat smaka på en 

frukttårta som det stod ÖDF 10 år på. 

 

För att hedra dem som var orsaken till 

att ÖDF finns och som engagerat sig i 

föreningen bjöds alla personer in till 

festen som varit med från början när 

ÖDF startade. De förärades med ett 

diplom och hedersmedlemskap som 

tack. 

 

 

 
 

Det har varit många roliga tema på 

festerna genom åren och 

festdeltagarnas fantasi har visat sig i 

många olika roliga kreationer 
 

Två exempel på tema-fester är  

hattfesten 20 april och slipsfesten 19 

oktober 2013. De festerna vimlade av 

olika hattar och slips-kreationer. 

  

En kul detalj med slipsfesten var 

dukningen. Färgglada servetter viktes 

på ett funurligt sätt till skjortor och 

slipsar. 

 

Ett mycket roligt och påfundigt tillskott 

till temat.  

När jag frågade vår festkommitté om de 

kunde välja ut någon favoritfest genom 

åren blev svaret att det var mycket svårt 

då alla har varit så kul att göra. En fest 

kunde dock plockas fram och det är 

vårfesten den 27 april 2019. Marie 

Jansson, medlem i festkommittén 

berättar: 

 

”Om jag ska välja en fest är det nog när 

vi skapade festen där temat var hemligt 

tills att folk anlände, på inbjudan fick de 

bara veta att de skulle komma i en 

enfärgad färgglad överdel o när de 

anlände mottogs de av ”personalen från 

CheapyJet” som tog alla med på en resa 

till Hawaii.” 

 

Jag minns själv denna fest. Precis som 

på flygplatsen fick alla gå igenom en 

metalldetektor (vissa blev visiterade) 

och senare bytte hela festkommittén om 

till Hula-Hula klädsel och delade ut 

blomsterkransar. 

Det blev en väldigt färgglad och rolig fest. 

      

 

Att föreningen har en sådan fin 

festtradition har vi vår eminenta 

festkommittee att tacka för. De har genom 

åren jobbat med att göra varje fest till en 

härlig upplevelse.  

 

Evert Lindén, före detta medlem i 

festkommittén, berättar att festerna i 

början var i mindre lokaler och det var 

inte så många som kom till festerna. Det 

var mindre budget och till någon fest tog 

deltagarna med sig sin egen mat. När 

föreningen firade sitt femårsjubileum, 

under hösten 2005, var det den första 

festen som föreningen hade i Klagshamns 

dansrotunda. Då anlitades en 

cateringfirma som levererade maten till 

festen.  

 

Det stora lyftet för festerna kom när vi 

fick möjlighet att vara på Törringelund. 

Större lokal innebar fler festdeltagare och 

till Oktoberfesten med Titanix orkester på 

Törringelund, lördagen den 21 oktober 

2017 anmälde sig 340 personer. Det är det 

högsta antalet någonsin.  
 

Se foton från våra fester från 

2008 och framåt i ÖDFs 

fotoarkiv HÄR! 
 

 
 

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

”Det jag mest känner är tacksamhet 

och glädje för all brainstorming, mer 

eller mindre galna förslag och tankar, 

planering och förberedelser som vi i 

festkommittén pysslat med inför varje 

fest de senaste åren. Att som mål ha att 

ge våra medlemmar en magisk kväll. 

Och på köpet få så fantastiska vänner. 

Det är livet! 
 

Lena Ekelund om att vara med i 

festkommittén  

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

 

På bilden ser du ÖDFs festkommitté på 

Oktoberfest 2014 

 
 

https://odf.nu/wp-content/uploads/2021/08/Festfoton-ODF-20ar.pdf

