
Vid november månadsmöte blev Kenneth Hult utbytt mot Jan-Anders Bergquist som  
underhållare. Han berättade om sitt bandyintresse, där han agerat både som spelare, domare 
och tillverkare av bandyklubbor. Från sin domarkarriär talade han om sina resor i Ryssland, 
som fick oss att både applådera och skratta. Han har även dömt på toppnivå i Sverige. 
Samlingen bandyklubbor han hade med sig visade utvecklingen av dessa. Prisbilden har 
förändrats från 7:50 kr till 400-1000 kr. 

Här demonstrerar Jan-Anders två klubbor av olika kvalitet. 



Här visar Jan-Anders en annan viktig sak från bandyhistorien, portföljen som innehöll lite 
förstärkning och värme till publiken. Han berättade också hur uppfinningsrikedomen flödade 
hos en del av publiken. Jan-Anders hade sett grabbar som hade kaviar med sig till äggmackorna. 
Men icke sa nicke, tuberna var  öppnade och tömda på kaviaren, som ersatts med  vodka 
och ihopnitade igen. Av med kapsylen och ta sig en klunk utan att någon märkte att det inte 
var kaviar. (Det var den stor tuben det handlade om, 3 dl gick det i) 



Ordf. Solbritt tackar Jan-Anders för hans underhållande och roliga berättelser. 



Vi fick information av Lasse om en trevlig och en tråkig nyhet, den trevliga att 
Hollandsresan är fulltecknad. Den tråkiga att Lisebergsresan inte blir av, 
för att ett tiotal har hoppat av. 

Kerstin informerade om KPR, inget 
nytt om nya äldreboendet. 

 Olle har fått tackbrev från Röda  Korset 
 ang. överskottet från "Lumparminnen". 
 Prel. ny kurs i ost- och vin 27/1 2017 



Kristina hade även denna gång lite balansövningar med oss. 





Det ser ut att fungera bra för de flesta av oss. Hon  talade också om att det 
kommer att tas ut en liten avgift vid nästa yogakurs. Priset inte bestämt. 



Efter kaffe med smörgås och kaka blev det lottdragning i vanlig ordning. 

Så här såg några av vinnarna ut. 



Vinnare på entrébiljetten blev Greta. Hon blev så glad, att hon blev lite suddig. 

Efter detta är det bara att tacka serveringsvärdarna och dra oss hemåt. 



Vi ses på julfesten på Lugnalandet 9 december  kl. 13.00 

Läs mer om festen här. 

http://www.spf.se/spf/uploads/L4647/Startsidan-pdf/Jullunch_2016.pdf



