
Tranås-Seniorerna hade ordnat med mannekänguppvisning som lockade 140 
mötesdeltagare, som såg fram mot en trevlig eftermiddag. De behövde inte bli 
missbelåtna för det blev många aha-upplevelser för publiken. 
Mötet inleddes med att ordf. Janne hälsade oss välkomna och gratulerade 
 föreningens 90 och 80-åringar. 

Först att grattas var Ulla-Brita Johansson 90 år, som  på plats fick blommor och 
hurrarop. 
Tre 80-åringar grattades också, Aina Håkansson, Leif Svensson och Wilbert Axelsson. 
Till dessa skickas blomstercheckar. 



Efter välkomnande och gratulationer öppnade Sol-Britt mannekänguppvisningen. 

Sol-Britt skötte presentationsjobbet med den äran och förklarade alla kreationer bra. 
Här visas en bild av varje mannekäng i bokstavsordning. Sedan visas ett bildspel med 
alla mannekänger. Vill du se bild för bild, gå in i bildgalleriet.  



Först ut var Bertil i en avspänd kreation. 



Gun-Britt i elegant utstyrsel. 



Ing-Britt i schal 



Ordf. Janne i fina fritidskläder 



Mona i en avancerad kreation 



Åke otroligt elegant 
Bildspel: 



Vice ordf. Jan-Åke tackade mannekänggruppen  för deras framträdande. 

Alla fick en ros för sitt arbete. 



Mannekängerna var uppskattade av publiken, tackades med applåder. 



Det var en del som lurade på att köpa något till frun eller............... 



Nu är det dags för kaffe, ostmacka och kaka. Under kaffet informerade ordf. Janne 
om lite saker som går att göra med hjälp av en läsplatta, som att läsa böcker, 
tidningar och chatta med vänner över hela världen. 



Efter det var det bara att sjunga nationalsången och tacka roteombuden för som 
vanligt fin service. I dag hade de hjälp. 

Ann-Cathrine informerade om nya resor. Det 
har blivit en liten prisändring. Taube-spelen 
Tanum Strand har höjts till 2.150:-/person, 
detta för att lunch serveras på nerresan och 
kafferast på hemresan. Sedan spikades tider 
och pris till Gammelbyn Hultet. Se resesidan 
eller startsidan. 

Nästa Seniorträff 7 maj Gökotta vid Örsbäcken Kl. 08.00 

Nästa månadsmöte 16 maj. Langkvintetten underhåller . 

Klicka för film

http://youtu.be/ECY8EdLDRRI



