
   

 

En seglats i Västindien 

Trots att de flesta nog hade insett att det bara skulle bli en massa ”prat” under 

månadsmötet den 22 mars kom nästa 100 personer för att lyssna på många 

intressanta föredrag under gemytlig samvaro. 

Först ut var vår ordförande Bo Lundgren som presenterade den nya styrelsen 

där speciellt de nya ledamöterna visades upp. Det är Lave Arnell som återkommit 

i styrelsen och Ingrid Kläringe som är helt ny i styrelsen. De övriga 7 

ledamöterna är antingen återvalda eller har 1 år kvar. 

 

Gustav Körner gjorde sedan sitt bästa för att 

intressera fler att dra rullstolar vid Pomona 

varannan onsdag (udda veckor). 

Olle Atling tog därefter till orda och 

berättade om studiecirkeln ”Data för noviser”, 

som han leder. Det är någon form av dropp in 

så kom gärna till Jollen på torsdagar mellan 

15.00 och 17.00 med dina datorbekymmer. 
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Yvonne Lindström, med viss hjälp av Gun-Britt Renefalk, berättade ingående om 

allt som finns på agendan för det kommunala pensionärsrådet (KPR). Yvonne var 

bekymrad över det dåliga gensvaret KPR får ifrån kommunens tjänstemän. 

Gun-Britt Renefalk och Elisabeth Andersson gjorde reklam för två kommande 

evenemang som är riktat till alla tre pensionärsföreningarna på Skeppet. ”Trygg 

och aktiv vardag” den 12 april och ”Försäkringar vi behöver” den 26 mars. 

Kaffe med dopp hamnade snabbt på våra bord och efter att pratet hade stillats 

tog Sven Nilsson till orda. 

  

Sven berättade inte bara om de oerfarna matroserna under en seglats i 

Västindien utan också om alla de trevliga platserna de hade besökt under sin 

seglats. En 51 fot lång segelskuta lär inte vara alltför lätt att navigera in och ut i 

alla trånga farvatten som finns där. Bland alla de bilder som visades var det lite 

kul att se den plats där TV-programmet ”Mord i paradiset” är inspelat. 

Sven fick många frågor efter att applåderna ha lagt sig och det tyder på att 

föredraget var mycket uppskattat. 

Traditionen bjuder att lottdragningen sker efter avslutat fördrag eller annan 

underhållning men vi har väl aldrig varit med om en så orättvis dagning som idag. 



Det är väl okey att en person vinner en gång eller i värsta fall två gånger men när 

Catharina Josefsson gick fram för att hämta sin tredje vinst vid samma 

månadsmöte börjar man fundera… 

 

 

Ett stor tack riktas till Sven Nilsson och Programkommittén för ett mycket 

trevligt och innehållsrikt månadsmöte. 

Kent Magnusson  


