
Medlemsbrev 3, 2011 

Ja nu närmar vi oss jul och får summera upp hur vi haft det under hösten. 

Våra olika medlemsträffar har varit välbesökta och uppskattade: 

 Mötet på Klint, då Gunvor Hanson talade insiktsfullt och med glimten i ögat om 
äldreomsorgsfrågor, drog fullt hus. Dessutom var musikunderhållningen, med Markus 
Molin och hans spelkompis, jätteuppskattad och bidrog till en lyckad eftermiddag. 
  

 Claes Munthe i Florasalen, med historier och bilder från Egypten, var som tidigare 
framträdanden underhållade och lärorikt. Passa på och anmäl er till nästa Munthe-
föredrag i vinter – vi kan vara fler än 45! 
  

 Erik Wienbergs berättelse om polisens arbete var också mycket uppskattad.  
Till föredraget om Willhelmina von Hallwyl har vi i skrivande stund 50 anmälda! 

Så till våra utflykter – vi hade kanonväder – inte ett regnmoln så långt ögat kunde se: 

 En underbar heldag med buss o båt i Östergötlands skärgård. 
  

 Stadsvandringen med Gerd på Tanto var toppen. Jag hittade bänkar att sitta på överallt! 
  

 Båtresan till Gdansk med Poolferries – fin båt, spegelblankt hav, jättegod mat, artig o 
trevlig personal (två kunde svenska!). Det var kanske lite för kort tid i stan. Man borde 
ligga över där en natt så man hinner se mer av gamla stan, som är lika fin som Lybeck. 
Mitt val av lunchrestaurant, där menyn på polska lurade många att beställa soppa med 
hackad kycklingmage, var kanske mindre lyckad! 

Till sist men inte minst: 

 Jubilarfesten med god smörgåstårta var som vanligt välbesökt och uppskattad. 114 kom 
varav ett 40-tal jubilarer. Linkan Lindqvist underhöll.  
  

 Julfesten var också välbesökt och uppskattad i Finnstasalen med härlig dansmusik av 
HörsOmHelst, jättegod varm o kall julmat från Åmans kök & bar, traditionellt 
spexluciatåg, uppskattad uppvisning av Brunnabuggarna och underhållade 
lotteridragning a la Roland Pettersson. 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla flitiga och engagerade ledare för bridge, boule, 
dans, gigong, stavgång och läsecirkeln för sitt engagemang. Häng i, ni behövs, det är många 
som deltar och tycker det är kul, engagerande och lärorikt. Också ett stort tack till övriga 
funktionärer samt alla frivilliga som hjälper till vid våra möten och aktiviteter. 

Styrelsen / gm Lillo 
 

Saxat ur bevingade ord: 
Kvinnor vill i regel hellre se bra ut än vara skärpta. De vet att mannen har bättre syn än 

förstånd. 
Det är ingen konst att bli gammal. Konsten är att vara gammal. 

Goethe 
 


