
Innan teatergruppen "Husförhör" tar plats på scenen hälsar ordf. Jan oss välkomna 
och frågar om vi har märkt att det är valår i år. Det pratas mycket om oss pension-
ärer, men det är tydligen ingen som bryr sig om verkligheten.  
Sedan övergick han till att välkomna nya medlemmar och att gratulera medlemmar 
till den aktningsvärda åldern, 80-90 år. 

Först ut bland nya medlemmar var Siv och Alf Sohlberg. 



Nästa medlemspar Ulla och Thomas Göransson. 



Berit Johansson har inte bestämt sig än, men vi hoppas på hennes medlemsskap. 



Marita Nordell vill också vara med. 
Det var de här, vi gratulerade. 



Gun Holgersson på 80-årsdagen, Valter Karlsson, 90 år, kunde inte komma. Efter 
gratulationerna presenterade ordf. Jan teatersällskapet "Husförhör" från Linderås, 
som intog scenen. Flera familjer samlades i det stora bondköket inför husförhöret. 



Alla i väntan på prästen och det pratades lite sk..t om hur lite han hade att göra, 
men ändå aldrig kunde hålla tider. 



Nu är prästen här, då ändrades bondmorornas snack till att berömma prästen för 
hans duktighet och hans ordning och reda. 



Prästen förhörde sig om familjernas kunskap om 10 Guds bud och det klarades bra 
av alla, förutom av drängen som smet ut till en påhittad ko som skulle kalva. 
Honom får jag gå ut i ladugården och förhöra senare sa prästen. 



Efter husförhöret sjöngs Blott en dag, ett ögonblick i sänder, till ackompanjemang 
på psalmodikon (1-strängat instrument som spelas med stråke). 



Så här ser det ut i närbild. Ägaren berättade att det var från början av 1800-talet 
och  att det gått i arv i hennes släkt. 



Luffare kollar kakor, kommer i diskussion med husmor om varför han alltid får 
"lankekaffe". När prästen är här skall det vara äkta bönor, va'. 



Efter många om och men blev det lugnt vid kaffebordet. 



Ordf. Jan gav ensemblen blommor för bra förhör, resten av oss applåderade. 



Nu övergår vi till informationen om föreningens aktiviteter. 

Olle berättar om cirklar för seniorer, mer info kommer på hemsidan senare. 



Lisbeth hade varit på Folkhälsodag där en ortoped berättat om artros, höftbesvär 
och osteoporos (benskörhet).  
Ing-Britt informerade om resan till Tyskland plus adventsresa i november. 
Sol-Britt påminde om pub-kväll den 18/9. Anmäl dig till Sol-Britt. 



Dags för lottdragning. 

Inget dåligt vinstbord den här gången heller. 



Vinsterna fick en strykande åtgång, här vinnaren på entrébiljetten. 



Ytterligare en glad vinnare, det kommer flera. 



Vi lottar inte bara ut vin, man kan vinna blommor också. 



Jan tyckte att mickarna fungerade bättre här än det brukar.  Kan det kanske 
bero på Kalle? 
Nästa möte den 10/10 ska vi fylla i enkät ang. våra möten 2015. Dagar, tider, 
sånger, etc. 
Roteombuden tackades för suveränt jobb och vi avslutade med nationalsången. 




