Månadsmöte 6 maj 2019
På vårens sista månadsmöte fick vi ta del av den fantastiska skaparkraft som finns i flera av våra cirklar.
Hela entrén var full av vackra målningar både i olja, gouache och akvarell. På borden fanns flera hantverk i
olika sticktekniker och vackra täcken och prydnader i lappteknik. Det var roligt att lyssna på cirkeldeltagarna
när de berättade hur de hade utfört sina arbeten och inspirerats av varandra.
Kören bjöd sedan på skönsång och hälsade våren välkommen under ledning av Gudrun Eklund. Det var
många kända visor men även ett nyskrivet stycke av ett par medlemmar. Denna nya sång innehöll så
många ord och sjöngs med ett högt tempo så texten lästes först upp under munterhet för att vi lättare skulle
kunna hänga med! Trots den kyliga och mulna morgonen fick kören oss övertygade om att nu är det vår!
En ny cirkel som startats under våren presenterades på ett mycket kåserande och medryckande sätt. Det
handlade om Eddan och väckte stort intresse för vår resa till Berättarladan där en föreställning om Eddan
ska framföras i slutet av sommaren. Efter välsmakande kaffe och smörgås fick vi se våra duktiga Line
Dance- dansare som rörde sig taktfast och fick hela publiken att gunga med i de härliga rytmerna. Det var
Kamma Steen som återigen visade upp sin dansgrupp och välkomnade nya medlemmar i sina grupper. Det
var goda nyheter för många som ofta möts av att det är så fullt i alla grupper. Ja, Aktiva Seniorer är en
mycket populär förening med över 80 cirklar.
Vår cirkelledare Christina Palm var mycket stolt över sina grupper och var mycket generös med vackra
blombuketter.
Efter föreningsinformation och höstens program önskade vi alla en Riktigt Skön Sommar!
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I parkhallens foajé hade cirklarna utställning.
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Så var det dags för kören.

Kören bjöd på skönsång och hälsade våren välkommen - -

Gudrun tackades med en blomma

Även kören fick en blomma.

- - under ledning av Gudrun Eklund.

Gudrun presenterade cirkeln
"Eddan" på ett mycket kåserande och medryckande sätt.

Kamma Sten visade upp sin "Linedance" grupp.

Publiken i Parkhallen 264 personer
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Line-dansarna tackades med en blomma.

