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Månadsmöte 10 januari 2017 
 
Vice ordförande Pehr Wester hälsade ett nittiotal besökare hjärtligt välkomna 
till 2017:s första månadsmöte och lämnade ordet till Kristina Löttiger 
Carlsson som presenterade dagens underhållare Johan Wennerstrand, 
sångare och skådespelare. 
Johan W underhöll oss under en timme under temat ”Musik ska byggas utav 
glädje” och nog blev vi glada av hans härliga sångröst och att vi fick sjunga 
med i flera av sångerna. 
 
 
Så var det dags för kaffe med uppiggande smörgåsar. 
 
Efter kaffet vidtog informationen. 
 
Först ut var Kerstin Eltvik som informerade om kommande resor. 
14 - 15 februari ”Alla hjärtans kryss” resa med båten Birka. Det går inte att 
anmäla sig via föreningen men man kan fortfarande ringa direkt. Arrangör 
Reseskaparna. 
4 maj Sala silvergruva, mera information finns i Medlemsbrevet. 
11 – 15 augusti bussresa till Finland via Åland, arrangör Sundbergs Buss. 
12 september Normandie är fullsatt men man kan sätta upp sig på 
reservlista. 
6 – 7 april Gunnar Hellström talade om resan till Hornborgasjön. Det finns 
fortfarande några platser kvar. 
 
Birgitta Brynnel meddelade att avgiften för studiecirklarna höjs från 75: - till 
100: - för 2017 och fortsatte att informera om vårens cirklar. 
Berit Larsson informerade om  

 Linedance  

 Vi läser Elsie Johansson 
Gunnar Hellström informerade om 

 E-hälsa 

 Digital bildhantering (fullsatt) 
Birgitta fortsatte med 

 Allsång börjar 24/1, tisdagar 1 gång per månad 

 Konversationsengelskan är fullsatt 

 Sällskapsspel 

 Haninges historia, 3 första tillfällena i lokalen 

 Levnadsberättelse, om intresse finns, ½ dag. 

 Matlagningskursen är fulltecknad 
Ullrika Ljunglöf tog upp  

 Landskapscirkeln som i vår handlar om Småland. Resan går 31/5 – 
3/6 och cirkeln startar 15/2, 5 gånger. 

Per-Erik Mattsson talade om  

 Windows 10 
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 Datasäkerhet, back up. 
Birgitta fortsatte med Tisdagsföreläsningarna 

 Tisdag 21/2 ASIH och Rehab 

 Tisdag 21/3 Man blir aldrig för gammal för att träna 

 Tisdag 18/4 Tandhälsa 
Pehr Wester talade om 

 Jazzlyssning 50 – 70tal 

 Gubbträff, 2 träffar per månad 
Mera information om cirklar och föreläsningar finns i Medlemsbrevet. 
 
Per-Erik Mattsson informerade att hemsidan är klar före jul. Webbadress: 
www.spfvendelso-brandbergen.org 
 
Ella Persson meddelade att första kaféet är torsdagen den 12/1 2017. Den 
19/1 visas filmen ”En sång för Martin” i samband med kaféet. 
Hon efterlyste också flera kafévärdar/värdinnor (gärna herrar) till 
torsdagskaféerna. 
 
Mötet avslutades som vanligt med dragning i lotteriet . Med fina priser som 
alltid. 
 
Vidpennan 
Ingrid Knutson 
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