
November månadsmöte öppnades med att ordförande Jan hälsade oss välkomna. Sedan 
presenterade han fyra nya medlemmar. Han berättade också om föreningens gratulation 
av Tranås PRO, 70 år. SPF-Seniorerna gav PRO en liten skog, cirka 50 träd att plantera 
i Sudan. Mötets underhållare Molly och Albin från Sommenbygdens Folkhögskola 
välkomnades också. 

Ordföranden Jan hälsar oss och fyra nya medlemmar välkomna. 



Först ut Annika Palm. 



Louise-Marie och Jan Persson. 



Ursäkta suddet Anita Fredriksson. 



Molly och Albin framförde musik av Cornelis Vreeswijk och sånger som Monica 
Zetterlund  och Fred Åkerström sjungit. 



Lottdragarna såg ut så här. Vinnarna kommer nedan. 

Efter underhållningen och kaffedrickande övergick vi till lottdragning i vanlig ordning.



Turfamilj Nr1 
Det fanns flera glada vinnare, här kommer ett gäng. 



Grattis på er, ni ser nöjda ut med utdelningen på lotterna. 

Efter lottdragningen fick vi information om föreningens olika aktiviteter, enkäter och 
redogörelse för det planerade äldreboendet. 

Jan-Åke redovisade enkäten om våra  
mötestider och om vi ska sjunga natio- 
nalsången som avslutning. Fredag 
mötesdag, ingen nationalsång. 

Olle uppmanade oss att tänka igenom 
vad vi vill ha för kurser till våren och 
i början av året kryssa i en lista på vad 
vi är intresserade av. 

Alva hade varit på möte angående det 
nya äldreboendet i Tranås, där det 
framkom att man hade frångått den  
tidigare planeringen. Nu är goda råd 
dyra om vi ska kunna påverka något 

Margareta berättade om väntjänsten 
och om deras jullunch som äger rum 
onsdag den 26 nov. kl 13.30. Ordf. på- 

pekade att det var gratis. (hö, hö)   



. 

Husets allt-i-allo Ingalill och Lennart tackades med blommor och applåder. Lennart hade 
haft födelsedag, så vi sjöng och hurrade för honom. 
När vi ändå är i tacksvängen, passar vi på att tacka våra underhållare också. 





Så här glada blev de. 



Alva får blommor efter sitt sista framträdande. Tacket kommer på årsmötet i februari. 
(Det blev ingen blixt Alva). 



Ordförande tackade roteombuden för fin service och avslutade mötet med att hälsa oss 
välkomna till jullunch den 12 december och en pub-kväll i januari. 
För fler mötesbilder, kolla i bildgalleriet. 




