
Tranåsseniorernas sedvanliga allsångsmöte leddes av Kalle som vanligt. I år hade han till 
sin hjälp Clas Ljungdahl, en kantor som hanterade synt och piano med bravur. Han 
framförde solonummer på piano som kan ses som film i slutet av referatet. Kalle var inte 
sämre, han framförde också ett par solonummer, som även de filmades. 

Dagens tema såg ut så här. Kalle hade ordnat så att texterna scrollades fram med 
projektor, så att vi kunde hänga med i sången. 



Kalle och Clas går igenom dagens repertoar. 



Blir det bra så här? 



Här går man in för sången. Sångare i närbild. 



Lite olika sångstilar. Alla ser bra ut. 



Bakre delen av kören laddar för fullt. I förgrunden något nytt för mötet. Olle hade 
arrangerat ett bord, med alla kurser som föreningen arrangerar och studieförbundets 
kurser. Det var lättöverskådligt, så man kunde se allt som fanns och anmäla sig 
till kurser och aktiviteter som verkade intressanta. Bra tänkt, mycket enklare än 
listor som cirkulerar på kaffeborden. 



Mona gratulerade med blomsterbukett. Karin bär sina 90 år med den äran. Hurra, hurra. 

Efter allsång och gratulation blev det kaffe med wienerbröd och nötkaka. 

Efter allsången tog ordf. Jan upp ja må hon leva och hurrarop för Karin Glatz som fyllt 90 år.





Kaffepausen avslutades med lotteridragning, se nedan glada vinnare. 



Dagens gladaste vinnare har vi här, hon följs tätt av Astrid. 





Ännu en vinnare. Därefter kommer två som tävlar med sina vinster. 



Min är bäst, nix, pix, det är min som är bäst. 



Gun-Britt vann på knockout, hon vann på entrébiljetten. 



När lotteridragningen var klar fick vi lite information om olika aktiviteter i föreningen. 

Kerstin berättar om väntjänstens arbete och seniorcentralens olika aktiviteter under hösten. 
Programmet kommer att finnas på hemsidan. 



Olle berättar om höstens många olika kurser och aktiviteter, som vi ser fram emot. 



Ing-Britt informerade om höstens resor. 



Solbritt informerade om en PUB-Afton 15 oktober på Stadshotellet. Fläskfiletoast, kaffe och 
kaka. Pris 95 kr ex. dryck. 

Mötets underhållare tackades med blommor av ordf. Jan för den perfekta underhållningen. 
Jan tackade också roteombuden för deras utomordentliga arbete. 



Stilstudie av roteombudens arbete. Det är mycket att ta hand om efter vår framfart. 

Vi ses på nästa möte 9 oktober då "Elvis" Erling Lundberg underhåller. 

kalle sjunger 1             Clas spelar Misty         Kalle sjunger 2         På tal om gud 

https://youtu.be/70qGIoHyNO8
https://youtu.be/YKYPeSsFWhU
https://youtu.be/Z4k-F5Eifng
https://youtu.be/1h83clNMh7M
https://youtu.be/70qGIoHyNO8
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