
Tranås-Seniorernas augustimöte inleddes av ordförande Jan, som hälsade alla 
välkomna och berättade om att föreningen utsett 2 värdinnor, Ann-Cathrine och 
Mona som ska hjälpa nya medlemmar till rätta.  
Därefter presenterades de  nya medlemmarna: 

Ros-Marie Berggren 



Gerd Kronqvist och Karin Ekström 



Håkan Lundberg 



Jan och Kerstin Samsson 



Lennart och Ing-Britt Östberg 
Håkan Westman också ny medlem, men inte med på mötet. 
Jan fortsatte sedan med att gratulera fyra medlemmar som fyllde jämna år: 



Jubilar 1 Iris Elofsson 



Jubilar 2 Sara Andersson 



Jublar 3 Göran Kronberg 



Jubilar 4 Ingemar Johansson 
Sedan presenterades huvudattraktionen, Svenne Vinyl (alias Sven-Gunnar Brandt 
med hustrun Ann-Cathrine). 



Svenne vill inte vara med på bild. 
Vi fick lyssna till Glenn Miller, The Rivieras, Pappa Bue, Micke Muster, Billy Grainer, 
Fats Domino, Bill Haley, Elvis Presley, Dean Martin och även till Jarl Borséns 
uteslutning ur kapellet. 
I musikpausen serverades kaffe med bulle och mazarin. Därefter lottdragning. 
Vinnare, se nedan: 



Vinnare 1 



Vinnare 2 



Vinnare 3 och 4 



Vinnare 5 

Har man tur så har man! 



När Mona axar står blixten stilla. Därav den suddiga bilden. 



Sol-Britt informerar om pub-kväll den 18 september kl 18.00 på Strandbaren. 
Vid 30 deltagare en grillbuffé för 139:- 
Färre deltagare en grillplatta för 180:- 
Anmälan senast den 15 september.  
Om detta blir omtyckt, fortsätter pub-kvällarna också oktober och november. 



Ordförande Jan informerade om temakvällar i september angående t ex apotek, IT på 
Berget. Han efterlyste också lämpliga programpunkter för våren 2015 och förslag på 
föreningsnamn. 



Ann-Cathrine informerade om den fullbokade resan till Tyskland i oktober. Mer info 
kommer att publiceras på hemsidan senare. 



Olle berättade om inspirationsdag i Jönköping den 3 september. Han upplyste även 
om att höstens studiecirklar inte är klara ännu. 
En del populära cirklar kan bli aktuella, som Från druva till vin, Läs och res och 
Tankar om ord liksom Fågelkurs. 
Mötet avslutades med Auf Wiedersehen av Billy Vaughns orkester och vår 
nationalsång. 

 

Margaretorna blev bra på bild den här gången också. 



De här blev också bra på bild, bra var också servicen, det tackar vi för. 

Ordf Jan bad oss läsa på inför nästa möte den 12 september då det blir  ”Husförhör". 




