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Månadsmöte 9 januari 2018 
 
Vår ordförande Birgitta Brynnel hälsade ett drygt hundratal medlemmar 
välkomna till årets första månadsmöte med en dikt av Pär Lagerkvist. Hon 
lämnade över ordet till Kristina Löttiger Carlsson som presenterade dagens 
underhållare de fantastiska ”Benny and the Boogie Kings”.  
 
Nu vidtog en formidabel fest för alla Elvisälskare. De spelade och sjöng 
många både kända och mindre kända hits från 50 och 60 talen och fick 
stående ovationer när de slutade. 
 
Efter en timme som gick väldigt fort återgick vi till ordningen och Birgitta 
hälsade de nya medlemmarna välkomna innan vi fick det efterlängtade kaffet 
med för dagen extra fina smörgåsar. 
 
När alla var mätta och nöjda började informationen. Birgitta började med att 
beklaga att det blivit ett fel i senaste Medlemsbrevet på grund av ett misstag 
hos tryckeriet. En gammal sida 5 hade ersatt den riktiga. Meddelande har 
gått ut till medlemmarna men om någon saknar sidan så finns den att hämta 
i vår föreningslokal på kaféet på torsdagarna. 
 
Handenseniorerna har kommit med inbjudan till en föreläsning den 21:a 
mars i Skärgårdssalen, Kommunalhuset i Handen. Temat är ”Det självvalda 
slutet”. 
 
Pehr Wester och Marianne Backlund från Valberedningen berättade att 
jobbet inför Årsstämman avslutats.  
 
Karin Jonsson som är ansvarig för kaféverksamheten önskade få hjälp att 
sköta kaféet kommande torsdagar. En lista sätts upp i föreningslokalen. 
 
Eivor Dissing Wester informerade att 40-års firande kommer att vara hela 
veckan 13 – 18 maj och att veckan avslutas med fest på Winn 18 maj där 
föreningen kommer att subventionera maten. 
 
Kerstin Eltvik informerade om besök på Nordiska Museet 23 januari. Man 
kan träffas på museet kl 13.00 eller åka gemensamt med buss 807 från 
Brandbergens Centrum kl 11:45. 
Gunnar Hellström och Marianne Backlund planerar en naturresa till Öland i 
slutet av april. Resan innefattar 2 hotellnätter. 
Landskapsresan till Skåne är under planering. Preliminärt datum 13/6.  
Skottlandsresan 19 augusti anordnas av Reseskaparna. 1 februari anordnas 
en träff inför resan. Den är också en återträff för Finlandsresan och Resan till 
Hornborgarsjön. Albatrossvägen 76, vår föreningslokal. 
 
Kristina talade om Formia resan som inte anordnas i föreningens regi.  
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Berit Larsson informerade om studiecirkelverksamheten undervåren. 12 
cirklar blir det.  
Gunnar Hellström pratade om E-hälsa som börjar 22 januari och har 4 träffar. 
För 3 cirklar efterlyses intresse, Backgammon, Levnadsberättelser och Hjärt- 
och Lungräddning. 
Tisdagsföreläsningar under våren. 20 februari, Civilförsvaret, 30 mars ”Vad 
rör sig i trafiken”. 
Berit uppmanade alla att gå in på Hemsidan eller titta i Medlemsbrevet. 
 
Birgitta tackade alla som deltagit i mötet och önskade oss en God 
fortsättning på det nya året. 
 
Sedan var det äntligen dags för lottdragning och tänk att jag vann en 
biobiljett. Jag som aldrig vinner. 
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


