
Ordf. Jan hälsar oss välkomna till augusti månadsmöte med Johan Birath som 
underhållare. Han välkomnade också fyra nya medlemmar. Monika Malm, 
Sören Edheimer, Hans och Veronica Ek. 

De nya medlemmarna ser ni här. 



Hans och Veronica Ek i bakgrunden. 
Nästa medlemspar gick inte att få på samma bild, det får bli en i taget. 



Monika Malm har vi här. 



Är det Sören som rör sig lite för fort, eller är det jag som stimmar med kameran. 
Det blev ingen kanonbild i vilket fall som helst. Bättre tur nästa gång. 

Jan upplyste om att vi hade några 80-90-åringar att gratulera men inga var på plats, så det 
blev ingen sång och hurrarop denna gång. Jubilarerna var Inga Erlandsson, Irene Kjellin,  
Eva Grahn och Elisabeth Rundgren som haft högtidsdagar i Juni och Juli. 



Olle informerade om utbildning och kurser (se under Tranåsseniorernas studiecirklar på 
hemsidan). Han efterlyste också någon som kunde följa med på Inspirationsträff för SPF 
Seniorernas studie-ansvariga och cirkelledare 20 augusti. 



Kerstin och Margareta upplyste om  vad som behandlats på KPR-möte som de deltagit i. 
Delade turer avslutas vid årsskiftet. Det kommer att bli två privata hemtjänstområden. 
De berättade också om årets väntjänstarbete som varit mycket bra, 1901 besök, 
120 sjukresor och 1383 telefonsamtal. Margareta fick en särskild eloge för sitt 
engagemang i seniorcentralen och arbete i väntjänsten. De berättade också om det nya 
äldreboendet i korsningen  Råsvägen-Östra Vägen.  

En ny grej för äldre som ska "arbeta på hög höjd", typ byta gardiner, byta glödlampor i  
tak och batteri i brandvarnare kan få hjälp av Räddningstjänsten på torsdagar. Ring 68112. 



Ing-Britt informerade om resor som är på gång, en Burgresa och en julmarknadsresa 
till Berlin. För mer information se resor på hemsidan.  



Mötets underhållare Johan Birath välkomnades och äntrade scenen. 

Med sin speciella stil att berätta om sitt liv som lärare, som han varit större delen av sitt liv 
i Boxholm, var han mycket rolig att lyssna till. Skratten avlöste varandra. Som avslutning  
berättade han om de böcker han skrivit. 



Koncentrerade lyssnare som lever sig in i brättandet. 



Ordf. Jan tackar Johan Birath med blomma för hans fina framträdande och vi tackade 
med applåder. 



Solbritt utlovar pub-afton någon gång i september-oktober. Hej Hopp! 

Mötets lotteridragning blev mycket uppskattat, det var fina vinster. 
Vi kollar några glada vinnare. 



Kalle med mötets finaste vinst, minst 2 kg rensade kantareller. Grattis! 



Varför så glad??? 



Nu vet vi varför. 



Ann-Cathrine  jublar över sin presentkortsvinst. 

Nu har mötet kommit till sitt slut. Då är det bara att tacka roteombuden för deras fina 
arbete ännu en gång. De här var det som fixade det den här gången. 

        Irene                                       Margatetha                                        Ulla 

Det finns flera bilder i bildgalleriet.   Nästa möte 11 september, allsång med Kalle. 

Det var också dragning på entrébiljetten.


