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Månadsmöte 11 april 2017 
 
Ordförande Birgitta Brynnel hälsade ett 90-tal medlemmar hjärtligt välkomna 
och pratade längtansfullt om vårblommor. 
 
Kristina Löttiger-Carlsson presenterade dagens underhållare, Ewa 
Wigenheim, sångerska och entreprenör som tog med oss till 60- och 70-talet 
under temat ”Svensktoppen i våra hjärtan”. En härlig timme där vi fick njuta 
av Ewas härliga sångröst och också fick delta själva med allsång. 
 
Bild? 
 
Så var det dags för kaffet och jättegoda wraps. 
 
Efter kaffet vidtog informationen. 
Birgitta Brynnel var först ut. Hon informerade från distriktets möte, 2 
propositioner och 26 motioner har inkommit till Förbundets Årsstämma. De 
handlar till exempel om tandvård, äldreombudsman och äldreboende. 
Vi har nu medlemskortsunderlag som kan lämnas ut till de medlemmar som 
saknar kort.  
Kristina Löttiger-Carlsson vädjade om hjälp med städning av 76:an 20/5. 
Eivor Dissing Wester talade om Vårlunchen 15 maj och Lilla grillfesten 19 
maj. 
Kerstin Eltvik meddelade att det finns 5 – 7 platser kvar till resan till Sala 
silvergruva . 
Resa till södra Finland 11 – 15 augusti pris 5400: - 40 personer får plats. För 
mer information, se Medlemsbrevet. 
Berit Larsson informerade om  

 Tisdagsföreläsning18/4 Frida Ström Munhälsa, 16/5 Kjell Eriksson 
Vägnamn i Haninge. 

 Haninges historia, 19/4 Vendelsö Bygdegård, 3/5 Haningedräkten 

 25/4 allsång 

 20/4 Datasäkerhet, back up, Lennart Björk 
Per-Erik Mattsson talade om att hemsidan börjar ta form. Han berättade 
också att han gärna tar emot bilder från olika evenemang som kan läggas ut 
på hemsidan. 
Per-Erik berättade den glada nyheten att fr.o.m. 15/6 tas rooming avgiften 
bort inom EU vilket gör det billigare att surfa. 
Ulrika Ljunglöf talade om att det finns fler platser kvar till landskapsresan 
som går till Småland. 4550: - i dubbelrum. Sista anmälningsdag 21/4. 
 
Så kom det vi väntat på, Lotteriet med fina vinster. 
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson 


