
Östersund 16 april

Hallå mina vänner.

Ja, då siter  ag här i Östersund igen. Prinsarna kallar på mormor som barnvakt, å då kommer  ag så 
klart. Men…  ag hade varit här i två tmmar, ramlade omkull/s önk ner i snön när  ag skulle h älpa 
Oscar 2 år, upp ur en grop. Plopp så låg  ag där som en groda. Både kände och hörde at något hände 
i ryggen.  Det blev raka vägen tll akuten = spricka i skulderbladet. Så var det med det. Å förstås höger
arm/hand! Men plippa på datorn med vänster fungerar  u, om än lite långsammare. Nog om deta, 
det går  u över.

Sedan förra brevet har vi haf en del aktviteter. Seniorshoppen var hos oss i Mars. Et ovanligt men 
lyckat program. Både för försäl are och shoppare. Många har frågat om hon kommer tllbaka med 
höstkollektonen. Ja, det gör hon 10/10 kl.13.00. Annons kommer i sept/okt. Kanske det fnns några 
lokala modeller då också?

5 April var det Distriktsårsmöte i Uppsala. Där hände det gre er! Distriktet har haf en traditon at 
dela ut et kulturstpendium på 30 000 kronor. Det har man tagit bort i år. I och med kampan en  
värvning av nya medlemmar, så har styrelsen beslutat at dela denna summa på fem föreningar som 
har g ort bäst resultat. Hör och Häpna! Den första föreningen de ropade upp var TRÖGD. Vi fck alltså 
6000 kronor tll vår förening. Det var väldigt roligt och överraskande. Den som skall ha det mesta 
kredit  av det,  är ULLA. Hon gör et fantastskt  obb med medlemsregistret och med det som hör tll.

Så ska  ag väl tllägga at  ag röstades in som styrelseledamot i styrelsen för distriktet. Återstå at se 
om  ag kan göra någon nyta där.

Nästa evenemang var i förra veckan, 11/4, Efer gemensam lunch så hälsade  ag välkommen tll en 
ung trubadur från Falun vid namn Fredrik Eklind. Han med sin gitarr s öng och spelade et urplock av 
vår svenska visskat, Allan Edvall, Olle Adolphsson bl.a. Även et par egenkomponerde låtar. En 
mycket trevlig blandning.

Efer deta så serverades kafe och kaka och den sedvanliga loteridragningen, både av köpta loter 
och av korsord.

Något som slog mig med gläd e efer programmets slut, var at det var så” högt i tak.” Mycket prat 
och skrat och ingen hade särskilt bråtom hem. Det tyder väl i alla fall på at vi tycker det är trevligt 
at träfas. 

Nästa träf är med Tom Norling en förhoppningsvis fn morgon 16 ma .

Vi har blivit inb udna tlli SPF Örsundets  VÅRBUFFE med underhållning,  9 ma  kl 12.00 Pris 200 kr. 
Anmälan senast 1 ma  tll Eila Jansson 070-3156963 el. 0171-464082 eller tll eva Gustavsson 070-
8692800 det kommer även annons.

Juni månads hemliga resa återkommer  ag tll senare.

Det var allt för denna gång

Vi syns/Monica




