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Gladast ikväll.
1.a, 2.a, 3.e pris
i lotteriet.



”Skivor till kaffet” i Rosa Huset med PA Bjurling. På Bertil 

Perrolfs tid var det nödvändigt att stå i telefonkontakt med ett 

förråd där önskade skivor fanns, där måste finnas personal som 

letade intensivt och under största tidspress, som lade dem i en 

grammofon med nål, drivverk och skaksäkrade fötter, 

kontrollerade att ljudet gick ut i etern och därefter puhhh, nästa 

tjurrusning i hyllraderna.



Bjurling har suttit hemma och plockat och tänkt och gjort en 

lista på sitt usb-minne. Därefter kommer han till oss i Rosa 

Huset, plockar upp listan och presenterar sitt verk.  

Utmärkt! Den här gången hade han fastnat i 1960-talet och 

det fanns några låtar och grupper som jag hört förut. Den 

skrattande Elvis kom jag ihåg även om det var Tommy Steele 

som gällde för mig. De sjungande internerna med ”Där 

björkarna susa” påminde om en tid när man försökte 

rehabilitera fångar. Viktor Borge som skrämmer slag på en 

stackars sångerska blir jag aldrig trött på för att inte tala om 

Dean Martin i samspråk med den kraftigt påstrukne 

flygkaptenen. Här har vår kassör något att tänka på, hon 

som ska flyga till andra sidan jordklotet om någon vecka. 



För att öka spänningen i tillvaron och i någon mån också 

föreningens kassa, har vi ett par damer som på ett 

förtjänstfullt sätt skaffar priser, lottringar och försäljning och 

dragning vid våra tillställningar. Idag hände flera ovanliga 

saker; en och samma person hade köpt de lotter som gav 

första, andra och tredje pris. Därefter var det MIN HUSTRU 

som för första gången gick på Catwalken och kammade hem 

det fjärde.

Som vanligt numera var lokalen fullsatt, det är väldigt 

glädjande. Ordförande Kerstin berättade också att vi nu varje 

vecka får en eller två nya medlemmar.  Tack för idag. 









PA berättar 
vad vi kan 
förvänta oss.



Kicki Danielsson The Mamas & the Papas



I fängelset sjön man ”Där 
björkarna susa” år 1964.










