
Tranås-Seniorerna besöktes av en underhållare av klass. 
Vivianne Nöjd var namnet, hon kommer från Skillingaryd, men har varit med i 
revyer lite varstans i Sverige. Hon sjöng och framförde roliga revynummer. 
Mötet började med att vi hälsades välkomna av ordf. Jan, som fortsatte 
med att gratulera Valfrid Karlsson 90 år, som inte var med förra mötet. 
Han gratulerade också Henry Holgersson 90 år och Marianne Andersson 80 år. 
Ingen av dem var närvarande. En ny medlem, Ulla Andersson från Örserum välkomnades. 

Valfrid Karlsson gratuleras på 90-årsdagen av ordf. Jan. Vi andra sjöng och hurrade. 



Nya medlemmen Ulla Andersson från Örserum ser ut så här. 
Efter gratulationer och presentationer rasslade det till i draperiet 
och in kom Vivianne Nöjd. 



Vivianne var lite sen efter att handlat på loppis. Hon erbjöd ordf. Jan nya kalsonger. 



De ser lite små ut, eller....? 



Hon hade sexigare saker än herrkalsonger att visa, t. ex. höfthållare modell Ä. 



Lite senare övergick Vivianne till mer avancerad klädsel, se nedan. 

Vojne, vojne. Här svänger det värre. 



Hon flörtade med männen i publiken, mycket med denne, men mest med Jan-Åke. 



Får jag lov? Ja, tack.    



Vivianne tackas med blommor och stora applåder. Inte nog med det, 
hon vann också en kaka på vårt lotteri. Henne väl förunnat. 



Det var den här kakan hon vann. 
Det fanns flera vinnare: 



Också var det jag med. Som man säger i Nobel-tider. Äntligen.... 

Visserligen på "fådd" lott, men ändå!! 
Över till lite allvarligare saker: 
Vi fyllde i enkät ang. mötesdagar onsdag eller fredag, om vi i likhet 
med många andra föreningar inte skall avsluta våra möten med Nationalsången. 
Ann-Cathrine informerade om inbjudan till teaterpjäs i Österbymo. 
Pjäsen "Rent" spelas den 24, 25 och 26 oktober. 
Buss från Tranås, biljett och fika i pausen 250:-/person.  
Anmälan till Ann-Cathrine. 



Alva och Margareta berättade om att den nyckelfria hemtjänst har slagit bra ut, den 
ligger f n på is därför att larmgruppen nu besöker alla med larm. Undersökningen 
skall vara klar till årsskiftet. Margareta informerade om Esthers strategidag. 
(För att se länk till nyhetsbrev, se vanligt referat). 
Budgeten ljusnar. Det fattas "bara" ½ miljon kronor till försörjningsstöd. 
Syn- och hörselombud skall finnas på Seniorcentralen. 
Kvalitetsdeklaration skall vara utdelad senast 31/10 till alla kunder. 
Nytt är att färdtjänsten flyttas från kommun till landstinget. 
Angående väntjänsten vill Inger Hill ha in raporteringslista före årsskiftet. 
Hon efterlyer flera "högläsare" till äldreboende. 
Väntjänstlunchen äger rum den 26/11, kl 13:30. Inbjudan kommer. 
Studiebesöket på Materia den 5/11, anmälan till Birgitta Gustavsson 
Tel 0140-151 59, 073-0355852. 



Olle efterlyser mer intresse inför höstens studiecirklar. Med andra ord vi får skärpa oss. 



Ordf. Jan tackade roteombuden för utmärkt service och hälsade oss 
välkomna till nästa möte den 14 november. 
Vi avslutade som vanligt med nationalsången innan vi gick hem. 
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