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En torsdag på Pomona 

Besök på Pomona matsal, där Intresseföreningen anordnar underhållning på torsdagar kl. 14 

varannan vecka. Det är väldigt uppskattat för alla våra pensionärer framför allt de som inte kan ta sig 

någonstans. 

Det bjuds på olika slags underhållning samt kaffe med dopp. 

Den 14 september var det Tonbandet som underhöll med 5 st. spelande pensionärer från 

Norrköping. Det var piano, dragspel, fiol, trumpet och gitarrer samt sång, såsom Kafferepet: "I 34:an 

tre trappor över gå ́rn där bjuds det kaffe med dopp hos borstbindar Knopp..." , Du ska göra som 

Svensson gör, Div. allsångslåtar, Låtar från gamla filmer samt Svinsta skär förståss, eftersom bandet 

kommer från Norrköping, där Svinsta skär finns i Bråviken. Alla gungade och nynnade med och 

verkade känna igen melodierna. Dessutom bytte bandet mössor och sjalar som passade till de olika 

låtarna. 

 

 

 

 

 Det blev en liten kaffepaus med mandelkubb och sedan fortsatte musikerna en liten stund till. 

Applåder blev det och ett extranummer. Sedan packades alla instrument, förstärkare, mikrofoner och 

tillbehör för att färdas hem till Norrköping igen.  

Anledningen, att dom kom så långväga ifrån, var att en boende, Gun-Britt, på Pomona har en son, 

Ulf, i bandet och han fick med sina glada och trevliga bandkollegor. Bandet sjunger ofta runt om på 

äldreboende i Norrköping. Gun-Britt var naturligtvis med och var mycket glad och stolt. Ulf hade tagit 

kontakt med Intresseföreningen om att få komma och spela. 

Härmed tackar vi Tonbandet för att ni ställde upp, trots 20 mil lång resa, samt den glada och trevliga 

musiken som dom flesta kände igen. Musik är bra för välbefinnandet.  

Vi vill också tacka de frivilliga personerna, som serverade kaffe och hjälpte till så alla fick plats. 

Mycket gott och trevligt! 

ETT STORT TACK! 

Marianne Harrisson, dotter till Gun-Britt och syster till Ulf 


