Ulla Hagell serverar
sitt aftaskaffe.

Bengt Gustavsson
leder allsången och
har skrivit en egen
text om Ulla Hagell.
Stina Ruhdin,
historieberättardrott
ningen, drar ner
skrattsalvor med
sina fräckisar.
Vännerna Gunvor
Preisler och Bengt
Jansson njuter av
kaffe och
underhållning

Lapp på luckan till aftaskaffet
Ulla och Stina drar fullt hus
Det är tisdag, klockan är halv två och jag åker till Edebäcks
Bygdegård för att uppleva något som många sagt till mig att jag inte får missa
för allt smör i Småland: Ullas Aftaskaffe. Serveringen och underhållningen
startar om en halvtimma, men det är redan svårt att få parkeringsplats.
– De första kom före klockan 13.00, säger storasyster Stina Ruhdin, som står i
entrén och tar inträde.
HAGFORS (VB)

Lillasyster Ulla Hagell,
matmamma, eldsjäl och
passionär står i köket och
kokar kaffe. Hon klev ur
sängen klockan 4 i morse för
att baka alla bullar och kakor
som snart ska serveras.
Lillasystern, som alldeles nyss
fyllt 79 år, har massor av järn i
många eldar och beskrivs som
en ständigt leende virvelvind.
Bengt Jansson har kört hela
vägen från Karlstad för att Gika
och träffa sina kompisar,
gänget som bland annat
Gjällvandrar tillsammans.
– Vi brukar kalla Ulla för
”Turbo”, för ingen av oss orkar
hänga med i hennes tempo,
berättar han med ett stort
leende på läpparna.
Idén om Aftaskaffe i all
enkelhet föddes för något år
sedan och var en succé från
första gång. Idag är det precis
fullsatt, vid ett tidigare tillfälle
var det så många besökare att
det knappt fanns ståplats till
alla.
– Vi kör fem gånger per år
och inträdet kostar 20 kronor.
Alla som uppträder och jag
som bakar gör det helt ideellt,
säger Ulla. Pengarna går till
bygdegårdsföreningen och
driften av bygdegården.
Klockan slår två, Ulla hälsar
välkommen och strax ringlar
kön till kaffeserveringen lång.
När alla fått sig något till livs
inleder Bengt Gustavsson allsången.
Han har specialskrivit en
text om Ulla och när han introducerar den beskriver han
henne som ”människan som

Systrarna Ulla och Stina strålar ikapp med solen utanför Edebäcks
Bygdegård

får Duracellkaninen att framstå
som en halt snigel”.
Stina, 86 år, tar över underhållningen och får stormande
applåder för sina roliga
historier, den ena fräckare än
den andra.
Efteråt får jag höra att Ullas
bullar och Stinas historier är
stående inslag på aftaskaffet i
Edebäck och både bullar och
fräckisar är lika efterfrågade
som uppskattade.
Jag har deAinitivt fått två nya
idoler idag! När jag blir gammal
ska jag bli precis som de här
båda underbara systrarna, jag
ska bli en passionär istället för
en vanlig pensionär. Bara att
börja träna! Men hur gör man?
Vad är hemligheten? Var
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kommer kraften, lusten,
energin och orken ifrån?
– Jag lever efter devisen att
ingenting är omöjligt och att
allt går om man vill, avslutar
Ulla Hagell.
Man har alltid ett val, man
kan välja om man vill se saker
positivt eller negativt, och
positiv energi är extremt
hälsosam. Det där tror jag att
hon har alldeles rätt i.
Det värsta som kan hända om
man ser allt ur en positiv vinkel
är väl att man kan ha råkat vara
glad i onödan någon gång, och
det känns som något som man
kan leva med.
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