
SPF Ronneby
Månadsmöte

Torsdag den 13 oktober träffades ett sjuttiotal 
Ronneby seniorer på Bergslagskrogen för en trevlig

eftermiddag med god mat och underhållning. 

Text och Bild PAB i samarbete med



Vi hälsar Nils-Ingmar välkommen till 
klubbhuset



Registrering hos den outröttliga Yvonne.



…och lottdamerna Rola Dahlgren och Ing-Marie 
Backhof samt dagens underhållare Christoffer Escoz
från Nybro.



Christoffer är sannerligen ingen typisk 
smålänning! Han bjuder på sig själv på 
ett fantastiskt sätt med värme, humor 
och en bredd som saknar motstycke! 
Denna eftermiddag kunde vi lyssna på 
Elvis, Roy Orbinsson, Roy på macken, 
Leif GW Persson, Olle (Lasse Stefanz)
Jönsson i duo med Christina Lindberg, 
Tommy Nilsson, Per Gessle, för att inte 
tala om Tommy Körberg med en ”Stad 
i Ljus” och på sitt sätt Frank Sinatras ”I 
did it my way”!



En kväll i juni, Kristina från 
Wilhelmina, Gamle svarten, mm.







Planeringar in i det sista! Bra ska det bli! Laila 
försöker koppla av lite i sänder men är med i 
leken på många plan! Vilka kämpar vi har i 
föreningen! 



Kommer du ihåg 
kön till bamba? 
Samma känsla 
här! Hungern 
och kurrande 
magar är 
livskraft! Vi 
stojar kanske 
inte lika mycket, 
men …..



Det blev så bra så bra!



Här sjungs det för 
Yvonne som fyller 
år om några dagar. 
Ja må hon leva och 
ett fyrfaldigt leve 
för den stundande 
jubilaren. Yvonne 
lite chockad blev 
som sig bör 
sittande.



GW is 
watching You!

Ibland var det Roy 
på macken, ibland 

var det Leif GW 
Persson!



Här bockar 
och tackar  
Yvonne för sin 
lottvinst på 
väg till 
vinstbordet.



På väg till sin vinst. Det blev en perfekt 
midjeväska som passar bra till 
stundande resa.



Det var ju inte bara Yvonne som vann!







Tyvärr så 
fastnade inte 
alla vinnarna 
på bild. T.ex
Rola som 
efterskänkte 
sin andra 
vinst! Tjusigt!



Vi tackar Christoffer för 
trevlig och omväxlande 
underhållning! Han skulle ju 
kunna ställa upp i en egen 
idoltävling och tävla mot sig 
själv! I vilket fall ett stort 
tack! Hej då och tack för 
denna gång!


