
SPF Ronneby
Månadsmöte på  Bergslagskrogen

22 september 2022. 
Fullt i lokalen! Stämning på topp!

Vad bra vi har det!  

Text och bild; PAB I samarbete med 



Solen skiner utanför, glada leenden skiner innanför! Nu skulle vi 
träffas igen, ha roligt, umgås med god mat och underhållning av 
proffs. Sveriges Cultband bestående av Sleifen och Kjell uppfyllde 
våra förväntningar om god glad härlig musik varvat med mycket 
humor. Eller vad sägs om hoppande dragspel med ekvilibristiska 
fingrar ackompanjerat av välstämd guitarr. Glöm inte trutorgeln 
stämd i C-dur alternativt D-dur. När underhållningen väl började 
glömde man bort att man inmundigat kycklingklubbor, fläskfiléer 
med alla tillbehör. Det var full koncentration på underhållningen! 
Allt från en låt skriven under djup depression (undrar hur det låtit 
vid ett glädjerus!) till avslutande Viggen. Som Viggen framfördes 
borde den heta JAS Gripen! Sleifen visade god personkännedom 
om EmmabodaBo och MåleråsBo och deras förhållande med 
MaraBo! För att inte tala om RockabillyBo!



Medlemmarna 
samlas. 
Lottdamerna 
behöver inte 
anstränga sig för 
sin försäljning. 
Slutsålt på 20 
minuter!



Yvonne i 
bakgrunden 
registrerar 
och släpper 
ingen 
obehörig över 
tröskeln!



Det verkar går bra 
vid passkontrollen! 
Yvonne är inte 
mutbar! Kontanter 
och Swish om 
vartannat. Tänk om 
allt tillfallit 
föreningen, men 
maten och 
underhållningen 
kostar! Viktigast är 
dock att  
medlemmarna trivs 
och har det bra!



Sleifen och Kjell pratar ihop sig





Köket är redo! Redo att ta sig 
an ett sjuttiotal förväntansfulla 
ålderserfarna!



Utanför är det 
Swing it!



Innanför är det 
Sing it!



Här satsas det!  
Just denna 
satsning blev 
dubbelvinst!



För dagen vår arbetsbefriade 
webbredaktör. Nyss anlänt 
från ett viktigt 
reparationsuppdrag i Tingsryd.





En värdig 
vinnare i 
dagens lotteri! 
Efter en lång 
tvekan valdes 
denna fina 
korg. Yvonnes 
lycka är vår 
allas lycka!



Några av dagens 
vinnare. 
Undertecknad vann 
en jättefin sjal, 
förstod inte först hur 
fin den verkligen 
var! Ett jättefint 
handarbete! Tack!



Allting har en ände utom korven som har två! 
Här packas det för hemfärd! Ett stort, stort 
tack till dagens underhållare. Hoppas vi får ses 
fler ggr. Förresten så ses vi ju på seniordagen 
den 20 oktober! Välkomna då!


