
Cirka 100 SPF-medlemmar samlades för att lyssna till Jan Fransén, som underhöll med 
sånger av Kaj Gullmar, Evert Taube, Skånska Lasse, m.fl. 

Ordf. Jan Ågren hälsade oss, Jan Fransén samt nya medlemmar välkomna. 



Jan Fransén, så här låter han (se och hör filmer nedan). 



Trollbundna lyssnare. 



Vad blir det nu då? 



Det blev en ny medlem. Rolf Gårdmo från Perstorp. 



Olle informerar om pågående cirklar: Läsecirkel, Tankar om ord, ½ 8 hos mig, Läs och 
res, Intro  för nya surfare och Från druva till vin. 
13 april börjar "Det händer inte mig", 11 maj Romanäs förr och nu. 
Onsdag 8 april kl 14.00 studiebesök Tranås Energi - nya värmeverket. 
Samling vid ingång från gatan utmed järnvägen (snett emot EFG). 



Jan informerar om samtal med Lions ordf. om inköp av hjärtstartare. 



Inger Hill efterfrågade hjälp till väntjänstens promenadgrupp (måndagar 14.00), helst 
van vid rullstolskörning. Inger berättade om vikten av att meddela henne om tjänster, 
oavsett vad tjänsten gäller. 



Nu är vi på gång igen! Pub-kväll på Strandbaren kl.18.00 den 21 maj. Anmälan till 
Solbritt. 
Hon erbjuder också tomma platser till Västergötland den 7 april, då vi i Läs och 
Rescirkeln far till Hornborgasjön för att räkna tranor. 



Ing-Britt berättar om kryssning till  Åland 25-26 mars, en upplevelserik vårfest på tåg 
till Helsingborg-Helsingör den 30 maj. 



Ny rutin är att alla som stannar till slut, deltar i utlottning av hemlig vinst. 

Kalle fixade lottdragningen. 



Det var jag som vann! 



Jan tackar Jan för fin underhållning (hö,hö). Jan tackade också. 



Mycket Jan här, så här glad blev den här. 



Tack fick också roteombuden som gör ett stort jobb för att vi ska trivas. Det uppskattas. 

Så var detta möte till ända. Vi ser fram mot nästa som är mannekänguppvisning 
den 10 april. 

Film 1 (Kalla ben) Film 2 (Evert Taube) Film 3 (Ålandsresa)

https://youtu.be/LRUxJ7mEHWA
http://youtu.be/tRnWygRV-tI
http://youtu.be/Sap2fsL_WJk

