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Bienvenue dans! Willkommen in! Welcome

in! Bienvenido en! Välkomna!



Många sugna idag! Över 100 gäster! Så 

trevligt att träffa alla glada förväntande 

medlemmar



Laila hälsade alla välkomna till dagens 

evenemang ! Niklas Nyström från Saxemara 

varv tackar och tar över ”stafettpinnen”!

Pst, Niklas var definitivt inte arg över detta!



Nej, Niklas bjöd på en härlig eftermiddag! 

Allt från enklare visor till finsk opera! 

Ståuppare med roligheter från både under 

och över bältet. Många skratt blev det!



Keyboard, sång och dragspel! 

Mikrofonstativ ingick inte i dagens utrustning 

utan blev human med röststyrning!



Tack Niklas för en riktigt rolig eftermiddag 

och tack tjejer för ert lottengagemang! Fina 

vinster som vanligt! Tack alla som kom!



Etthundraåtta.......

….......medlemmar utgörande 11,6% av totalen hade anmält sig till 
månadsmötet.

Detta är en ovanligt hög siffra, men undra på det! Rykten vandrar fort 
och dagens underhållare Niklas Nyström, som driver Saxemara varv, är 
en underhållare som man kan skratta ihjäl sig åt. Detta motverkas som 
tur är av att ett gott skratt förlänger livet. Jag  såg inte någon tuppa 
av. 

Det var inte alls någon nackdel att lokalen före oss varit upptagen av 
ett stort sällskap och att vi fick hålla till ute i kanten. Den stora ordinarie 
scenen är inte bra för en ensam person, men “vår hörna” denna gång 
- och dessutom med levande mikrofonstativ - gjorde susen.

Annars var det som vanligt, vi klär oss fint, sitter och chattar, här och 
där ringer en mobiltelefon och sedan köar vi för maten. Själv har jag 
bara en gång lyckats sätta mig vid det bord som får börja. Dagens 
fiskgratäng levde väl upp till förväntningarna. 

Vi är väldigt duktiga på att underhålla oss och Laila har ingen 
möjlighet att nå ut med sin information om hon inte får låna artistens 
mikrofon. Hon påminde bl a om att det alltid behövs rullstolschaufförer 
till Vidablick, läsare för bl a dementa samt personer som vill utbilda sig 
till cirkelledare i den kampanj som SPF tillsammans med PRO startat för 
att hitta och försöka bryta ökningen av ofrivillig ensamhet i landet.

Detta var minsann ingen misslyckad dag. Kul att vi kom.


