
Månadsmöte - Kärleken som drivkraft

Tisdagen den 9 augusti höll SPF Seniorerna
Jönköping Öster sitt första månadsmöte för
höstsäsongen. Det var ett ovanligt välbesökt
möte och glädjande nog många nya ansikten
bland publiken. Ordförande Göran Viklander
hälsade alla välkomna och summerade de
sommaraktiviteter som varit. Hösten ser väldigt
spännande ut med sång och musik från
musikalen om Karl-Oskar och Kristina,
fruktsafari och räkfrossa m.m.

Tisdagen den 9 augusti höll SPF Seniorerna Jönköping Öster sitt första månadsmöte
för hösten. Det var ett ovanligt välbesökt möte och glädjande nog många nya
ansikten bland publiken. Ordförande Göran Viklander hälsade alla välkomna och
summerade de sommaraktiviteter som varit. Hösten ser väldigt spännande ut med
sång och musik från musikalen om Karl-Oskar och Kristina, fruktsafari och räkfrossa
m.m.

Sedan var det dags för dagens huvudperson,
PK Mahanandia. PK berättade med mycket
humor och värme om sitt liv som oberörbar
indier som trivdes bäst med sin mamma, farfar
och sin elefant. Vi fick följa hans liv genom
skolan där de andra eleverna måste springa och
bada om han råkade röra dem. Han hade en
gång blivit spådd att han skulle gifta sig med en
blond kvinna av utländsk härkomst. Hon skulle
dessutom vara musikalisk, äga en djungel och
vara född i oxens tecken.

När han till sist hamnade i New Dehli och livnärde sig på att måla porträtt av
människor som gick förbi kom det plötsligt en blond svenska som han otroligt nog
fick kontakt med. Han förstod direkt att det var henne spådomen avsåg och efter
samtal med henne fick han veta att hon ägde skog, var oxe och arbetade som
musiklärare. Ganska snart tog han med sig henne till sin hemby där de gifte sig. Hon
åkte senare hem till Sverige men skulle återkomma till honom. Han orkade dock inte
vänta, utan bestämde sig för att cykla till henne i Sverige, vilket tog 5-6 månader.

Vi fick höra många dråpliga historier om de svårigheter som uppstod tack vare
språkproblem och olika traditioner mellan våra länder. Att det var ett uppskattat
föredrag förstod man av alla skratt och applåder han fick. Mötet avslutades som
vanligt med fika och lotteri.
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