
Månadsmöte
17 mars Bergslagskrogen vid golfbanan.

Kultbandet underhåller

I samarbete med Studieförbundet Vuxensskolan Text o foto: Göran Lander



På andra sidan golfbanan, vid vägs ände ligger 
Bergslagskrogen, som vi lämnade gladlyntare än när 
vi kom.





In genom dörren, sorlet slår mot oss, Yvonne prickar av i sin lista 

och lotter ska köpas. Kerstin svävar runt och pratar med många. Ulla 

och jag hälsar höger och vänster, letar lediga platser och hittar två 

medlemmar vi inte sett förr. 

Sätter oss där med ryggen mot scenen och käkar spätta och fläskfilé 

med lingondricka. Ryktet säger att IKEA köper upp alla lingon i södra 

Sverige och använder dem till denna dryck, men framför allt till 

köttbullar med potatis, gräddsås och krösamos  - över hela världen. 

Det visade sig att spelemännen fått reda på att nya ordföranden 

börjar sitt viktiga jobb med att fylla år. Fyrfaldigt leve och Ja må 

hon… och vi har fått en toppenstart idag.



Lägg Kultbandet med Kjell Andersson på dragspel och bas 

(samtidigt) och Slejfen på guitar och trynorgel (samtidigt) på 

minnet. Vi fick fyra och betalade för två! Man kunde också köpa cd-

skivor till extrapris 100:- (ordinarie pris 99:-)

Det är inte varje gång man känner ett inre tvång att applådera 

halvvilt, men idag var vi ganska många som gjorde det.

I sanning en lyckad dag. Vem var det som hittade det gänget? Och 

känner mig fortfarande glad när jag skriver detta.







I väntan på….
och hunnit få.





Ett sällsynt 
lyckat bord!





Slejfen och Kjell Andersson har just fått igång oss.





Ingmari och Rola känner igen Inge sedan förra gången.



Kom ihåg

Vårfesten i Hällevik 10 maj. Buss ingår i priset.

Distriktsstämma 13 april

Temadag om hörselnedsättning 5 april

Café i Rosa Huset 24 mars. ”Kryssning jorden runt i rullstol. 
Går det?”

Café i Rosa Huset 31 mars. ”Ronneby stadskärnas 
utvecklingöver tid”.


