
Vårlunchen 25 maj 2018 med underhållning ”Den som glad är” 

När gästerna hade tagit plats vid de festligt dukade borden inledde Silverkören under ledning av Anna 

Janbäck med några vårsånger som fick oss i stämning. 

 

Sen var det dags att ta för sig av maten som stod framdukad så man kunde ta från två håll.  
Det bjöds på kycklinginnerfilé med potatissallad, sallad, bröd och smör. Vin och öl fanns på borden. 

 
 

..  



Maten smakade mycket bra och stämningen runt borden blev snart hög. 

 

 

 



 

När alla var mätta och glada var det dags för underhållning. Det var skådespelerskan och sångerskan 
Anna Bromée uppbackad av teknikern Daniel Trobell som drog igång.  

Anna kallade sin show för ”Den som glad är” och tillägnade den till sina förebilder Siw Malmkvist och 
Barbro ”Lill-Babs” Svensson. I programmet beskrevs programmet som ”en sprudlande nostalgitripp” och 
det blev det verkligen. 

 

 



Hela tiden fick vi bildillustrationer till hennes sånger. Här är det förstås ”Läppstift på din krage” som Lill-

Babs hade stor framgång med i början av 60-talet. 

 

”En tuff brud i lyxförpackning” i Anna Bromées version. 

 

 

Anna spelade upp en scen, 

när hon per telefon 

(förinspelat) med Siwan fick 

höra historien om ”April, 

april” och vem som 

egentligen sjöng den i 

Eurovisionsschlagerfestsival

en i Cannes 1961  

Det var Siwan som vann den 

svenska finalen, fick vi veta 

(många i publiken mindes 

nog det). Men hon kom av 

sig i direktsändning och det 

var Lill-Babs som skickades 

till Cannes, trots att hon inte 

kunde vissla… 



 

 

 

Annas framträdande blev mycket 

uppskattat och hon och teknikern 

Daniel blev till slut avtackade med 

varma applåder och varsin blomma.  

Ett extranummer bjöd de sedan också 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan blev det mer avtackning. 

Marianne Eckerström slutar som 

Qigongledare efter 10 år och fick en 

vacker orkidé. 

 

 

 

 

 

 

 

En viktig samarbetspartner för vår 

förening är Vuxenskolan. Vår 

kontaktperson där, Katarina Wicksell, 

slutar efter många år och hon blev 

också avtackad med en fin orkidé. 

Vår kassör, Birgitta, var blomsterflicka. 


