
Så gick det till på årets sista månadsmöte 2015 

Vår ordförande Yvonne Lindström hälsade ett 90-tal medlemmar välkomna och 

vände sig speciellt till två nya medlemmar, Eva Temrin och Ingegerd Lassinantti, 

som båda bevistade sitt allra första månadsmöte i vår förening. Damerna fick 

sina medlemsnålar och Yvonne hoppades att de redan etablerade seniorerna skulle 

ta väl hand om de två nya kollegorna. 

Därefter fick Eva Lidö ordet (lite jäktad, på väg mot annat engagemang). Baserat 

på personliga upplevelser lovordade Eva den äldrevård som Attendo bedriver på 

Pomona. Eva menade att det på grund av okunskap förekommer mycket obefogad 

kritik mot äldrevården och tyckte själv att vi inte ska oroa oss för den dag vi 

kanske behöver ett boende likt Pomona. Men hon betonade att hennes er-

farenheter enbart är relaterade till Attendos verksamhet. För att råda bot mot 

okunskapen har Attendo beslutat arrangera en ”öppet-hus-dag” dit alla är väl-

komna. Arrangemanget äger rum måndagen den7 december kl. 13-17. 

Programkommitténs ordförande, Lars-Olof Eklund, berättade sedan vad som 

därefter stod på dagens program. 

Först kom tre damer från Bålsta Ridskola (Anna, Frida och Sylvia) för att 

presentera skolans verksamhet. Skolan kan uppenbarligen erbjuda hästar av alla 

storlekar och dessutom hjälpmedel som gör att även stela och oviga seniorer kan 

ta sig upp på en hästrygg. Damerna menade att vi, trots vår ålder och i total 

avsaknad av ridvana, mycket väl kan påbörja en ny verksamhet som (enligt de tre) 

kommer att leda till nya hisnande upplevelser. Efter nyår får vi möjlighet att 

anmäla intresse för skolans ridutbildning. 

Därefter intogs scenen av pianisten och sångerskan Anna ”Ladybird” Nygren. Hon 

berättade att hon är en allround pianist och har stor erfarenhet som barpianist, 

bl.a. från Cadierbaren på Grand Hotel i Stockholm. Anna har en bred repertoar 

baserad på the  Great American Songbook, klassiska pärlor och egen musik. Som 

den barpianist hon är utmanade hon sig själv genom att låta publiken komma med 

önskningar – och hon klarade det mesta galant. Det var väl egentligen bara i ett 

fall som hon, med ett beklagande, måste tillstå att hon inte fixade uppgiften. 

  



Anna underhöll publiken under två pass om vardera en halvtimme. Däremellan var 

det tid för kaffe med dopp. Ladybirds framträdande vann sannerligen publikens 

gillande. Applåderna var många och långa och efter sista passet fick hon dessutom 

en blomsterkvast. Att underhållningen var uppskattad bevisades även av det 

faktum att hela skivförrådet snabbt blev slutsålt. 

Efter denna musikaliska höjdpunkt återstod så bara dragningen i dagens lotteri. 

Som vanligt blev de flesta lottlösa. Ett fåtal, de som har tumme med fru Fortuna, 

kunde emellertid välja och vraka bland de vinster som stod till buds. 

Och nu blir det inget mer månadsmöte förrän nästa år – hur ska vi klara oss? 

 

/Bo Hansson 

 

PS 

Bilder och videoklipp från eftermiddagen finns på följande sidor. 
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Vår ordförande gladdes åt att kunna  

hälsa två nya medlemmar välkomna 

Baserat på privata erfarenheter lovor-

dade Eva Lidö Attendos äldrevård på 

Pomona och förmedlade en inbjudan till 

deras ”öppet hus”-dag 

Ett 90-tal medlemmar kom till årets sista månadsmöte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre tjejer från Bålsta Ridskola ville se oss gamlingar på hästryggen 

Anna ”Ladybird” Nygren underhöll i två pass med en blandad repertoar.  

Klicka på bilden för att se och lyssna på ett videoklipp. 

https://youtu.be/YUzs1I1NGL8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annas framträdande vann publikens uppskattning, hon fick rikligt med applåder och en li-

ten blomsterkvast därtill. Och hennes skivförråd tog snabbt slut.  

Mötet avslutades som vanligt med att lyckliga lotterivinnare kunde välja sina priser 


