
2014 års första månadsmöte 10/1 startade med att ordf. Astrid hälsade oss välkomna 
och presenterade mötets tema. Först fick vi lyssna på Cittragruppen, dess ledare Ulf 
Lundberg kunde förutom att spela cittra, sjunga också berätta riktigt roliga historier. 

Efter underhållningen informerade Karin Wahlström tillsammans med Bertil Carlfors 
om Esther och om Tranås "Välkommen hem-paket". Det innebär att vid Esthers 
hemkomst från t. ex. sjukhusvistelse finns personal från hemtjänsten redan på plats. 
Personalen stannar sedan upp till fyra timmar. Detta är Tranås kommun ensamma om i 
landet än så länge. Programmet är så intressant att äldreminister Maria Larsson (KD) 
kommer till Tranås redan den 13/1. Bertil berättade också om att Esther-nätverket 
imponerar i många länder i Europa, samt hur vi äldre ökar lite oroväckande. Det blir 
säkert politikernas stora huvudbry framöver. 

Vidare informerdes om att Esther-Café hålls fyra gånger per år. Nästa Café äger rum i 
Tranås den 27 februari kl 13:30. Alla är välkomna, plats meddelas senare. 

Senare blir det även en Äldremässa på Elmia i Jönköping den 6 mars. 

Cittrorna stäms före användning. 



Stämningen är klar, nu är det bara att dra igång. 



 Cittragruppens Ulf Lundberg var också duktig på att berätta Smålands-historier. 



Cittragruppen i välförtjänt kaffepaus. 



Nu över till det lite allvarligare inslaget, Esther-informationen. 

Karin Wahlström och Bertil Carlfors informerade om Esthers verksamhet och 
"Välkommen-hem-paketet". 
Undrar om Karin försöker att få hjälp av någon högre makt?? 

Här är en liten film, som visar hur "Välkommen-hem-paketet" fungerar. 

Karin och Bertil talade också om Esther-coacher och deras arbetssätt. För att få veta 
mer klicka här. 

http://www.lj.se/info_files/infosida31372/Esther_folder_2011.pdf


Glest med deltagare. 



Det var då de'. Nu är det fullt. 



Flera kaffebordsbilder. 



Spjuver Karl-Axel i högform. 



O' vad håller ni på med? Det där ser skoj ut. 



Karin och Bertil i viloläge. 

Inger Hill tackade alla inom Väntjänsten som 
hjälpt till under året. 

Ing-Britt hade resor på gång som vi får 
veta mera om nästa möte. 



Inga talar om ords olika betydelse, typ 
gammal. 

Olle talar om cirklar och om  utbildning av 
qigongledare. 

Cittragänget avslutade med att spela och sjunga "Du ska inte tro du är gammal". Ny 
text till Idas sommarvisa. 



Karin tackas av vice ordf. Jan-Åke med en ros. Bertil tackades också, men utan 
blommor. Han fick ta det som ett "arbetspass" för föreningen. ("Sten Sax eller Påse" 
Tack I.A) 

Ordf. Astrid tackar Cittragruppen med en ros till varje deltagare. 

Som vanligt ett JÄTTESTORT tack till Ingalill och Lennart tillsammans med 
roteombuden för den fina servicen. 

Mötet avslutades med lotteridragning och Nationalsången. Årsmöte 14 februari. 
Klicka för film

http://youtu.be/bL7uZyROWsc



