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Månadsmöte 11 april 2017 
 
Ordförande Birgitta Brynnel hälsade ett 100-tal medlemmar hjärtligt 
välkomna till säsongens sista månadsmöte. Ute grönskar det trots att snön 
faller så sakta. Vi får hoppas att alla fina vårblommor klarar sig så att det blir 
sommar i år också. 
Birgitta lämnade ordet till Matz Halvarez som presenterade dagens 
underhållare, Jard Samuelson. Jard underhöll oss under en dryg timme med 
temat ”Sången i mitt liv”. Han sjöng gamla religiösa godingar och berättade 
anekdoter som påminde oss om vår barndom. Många igenkännande skratt 
blev det. Vi deltog också i sången och stämningen var god. 
 

 
 
Så var det dags för efterlängtat kaffe med jättegoda smörgåsar. 
 
Efter kaffet inleddes informationen.  
Birgitta började med att hälsa 2 nya medlemmar välkommen och fortsatte 
att informera om Seniordagen i Kungsträdgården 11 maj. 
 
18 maj kör Kreolis en rundtur i Stockholm. Mera information finns på 
anslagstavlan i 76:an. 
 
Seminarieresan 26 september har temat ”Hur var det? Hur är det? Hur blir 
det?” och handlar om både vår förenings och Haninge Kommuns historia. 
Priset för resan är 200: - för funktionärer och 300: - för övriga medlemmar. 
Anmälan via hemsidan. 
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Eivor Dissing Wester fortsatte med att vädja om bidrag till Rädda Barnens 
insamling till svältande i Afrika. 
 
Hon fortsatte med att informera om Vårlunchen på Årsta slott 15 maj. 
 
Lilla Grillfesten 19 maj ( ta med det ni vill lägga på grillen och dricka därtill). 
 
6 juni är det nationaldagsfirande i Evabergsparken. Där gäller samma som 
ovan för mat och dryck. 
 
11 juli Sommarresa för de som inte kommer ut så ofta. Till den resan har vi 
bidrag från kommunen. Deltagarna blir uppringda.  
 
Kerstin Eltvik informerade om att resan till Finland är fulltecknad men 
uppmanade att ställa sig på reservlistan om man fortfarande är intresserad. 
Det kan bli platser lediga om det kommer in återbud. Resan ska vara betald 
senast 10 juli. Mera information finns på hemsidan. Se information på 
hemsidan. 
 
Berit Larsson informerade om sista tisdagsföreläsningen för våren, 
Vägnamn i Haninge. Lokal Albatrossvägen 76, 16 maj. 
 
23 maj och 13 juni är datum för att delta i allsången. 
Berit tipsade också om Vårmarknad i Tungelsta 27 maj 
 
Gökotta 29 maj. Samling Tyresta klockan 07:00. 
 
Ulrika Ljunglöf meddelade att 42 personer följer med på Smålandsresan. 
Bussen går från Brandbergens Centrum kl 08:00 31 maj. 
 
Elisabeth Lindmark meddelade att man kommer att läsa Per Anders 
Fogelström i höstens läsecirkel. 
 
Så var det dags för dragning i lotteriet med sommartema för vinsterna. 
 
Birgitta avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson 


