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Äntligen! För första gången i år har vi kunnat sitta på altanen och njuta av solen. Visserligen 

fick vi skotta fram en liten hörna för stolarna men det var det värt. Det lär nog dröja innan 

snön försvinner av sig själv.  Inte ens solen verkar rå på den. Inte mycket till takdropp här 

inte. För oss i styrelsen är det dock hög tid att planera höstens program. Som vanligt vill vi 

gärna ha in förslag på programpunkter för våra måndagskaféer. 

Vårens program rullar dock på och nästa månadsträff är något vi inte tidigare haft. 

Modevisning. Seniorshopen kommer till oss och både visar kläder och säljer. Från Ludvika vet 

vi att det här brukar vara en mycket populär programpunkt. 

Redan den 5 april är det dags för oss att testa ännu en annorlunda aktivitet. Då har vi bokat 

pubkväll med mat och underhållning på Gästis. Gänget som underhåller heter 

Hovkvartetten, kommer från Borlänge och har varit mycket populära på de ställen de 

tidigare besökt. Vi är drygt 30 anmälda men jag tror att vi kan vara 40. Är du intresserad och 

inte tidigare anmält dig, kontakta Maude Davidsson på 070 544 83 14 eller 91428 så 

kanske det finns någon plats kvar. 

Som ni har sett i programmet är det mycket intressant som återståt innan det är dags för 

sommar. Två flyktingpojkars resa till idag är en punkt jag ser fram emot. Inger Nyström 

berättar om de två pojkar hon och Nicke stöttat på deras resa i Sverige fram till jobb och 

familj. Birgitta Ahrås berättelse tillsammans med Benny Erikssons om Dan Andersson vet vi 

också är en höjdare liksom Mats Strandbergs imitationer och Mona Engbergs ”Luther på 

axen” 

Observera att den 7 maj har det blivit en programändring. Istället för Mikaels berättelse om 

sina cykelresor får vi besök av Gränge-Säfsnäs nya kyrkoherde, Kriistina Sjöblom. Kriistina 

håller på med en översyn över vad kyrkan i vårt område ska erbjuda och vill träffa oss och 

andra föreningar för att höra våra synpunkter. Mikael återkommer i höst. 

Våren avslutas i sedvanlig ordning med resa och sillunch. Resan går till Wij Trädgårdar.  

Glöm inte att anmäla dig senast 2018-03-31. 

När det gäller resor hade vi ju en motion till årsstämman om att bilda en resegrupp. Strax 

efter gick vi ut med en förfrågan om några av er skulle vilja ingå i en sådan grupp. Vi har fått 

in två svar men skulle helst vilja ha ett par till. Är du intresserad, hör av dig till mig på 

070 544 43 25.  

Nu håller vi tummarna för vårens intåg. Vi har passerat vårdagjämningen och på söndag är 

det dags att ställa om klockan. 

                                                                               


