Till Klubbmästarnas sommarlunch den 13/6-18
Så går ett år ifrån vår tid och kommer icke mer
Och lika bra är det – nu vill vi se vad framtiden ger!
Så mycket tankar och funderingar
- nu är det slut med spekuleringar!
Här får vi vara i 5 nya år
som vanligt kör vi tills vi in i kaklet når.
Men först en återblick på året som gått
det blev inte så tokigt – en god repertoar vi fått!
Hösten börjar med att vår allrasombästaste Ken sätter tonen
och placerar sig själv på föreläsartronen.
Så himla bra det var
- det gav eko för framtida dar
Ett Fogelströmår det var
och vi vandrade och lyssnade till Berit så rar.
Vi började också med Gitarr och Luta
- det blev så lyckat så vi vill aldrig sluta.
En potatismiddag vi klarade av – inte illa
med Gunilla och Håkan och Stieg och Gunilla
Svante Drake kom med sin muntrumpet
Och Lill Thorén berättade så man glömde all förtret.
Kvällen med Greta Garbo var en riktig höjdare
- sällan har man sett en publik som var nöjdare!
Sen närmade sig julen med stora steg med Julmarknad, jullotteri och vi som inte vann – vi bara teg.
Januari startar året
och Jacks katter håller oss på spåret.
Håkans band med pensionamn (PRO)
Spelar med en blåskvintett, många vill nog ta dem i sin famn
En minneskväll för Bosse Sander
och så Vinbok och Pensionärsligan – nåt för oss litteraturgormander.
Lena Nilsson sjunger Monica Z som en gudinna
vi får också se Män som dansar – mer berörande är svårt att finna!
Sista tisdan kommer med regelbundenhet
Leo spelar så att varje jazzfreak blir alldeles het.
Vi får heller inte glömma Ranelidkvällen den blev ju rena smällen.

Till Uttersberg sedan Ljuset sig bege
- att hos Lars Nyberg njuta rostat bröd och te.
Svenska viner får vi också smaka den här gången från Österlen – det är bara att bejaka!
Sen utomlands Ljuset sig beger
och om det inte varit maj så hade nog den resan lockat fler.
Till Tallinn vi vår kosa styr där blir det guidning, shopping och bestyr.
Vår termin avslutas med att vi minglar med varann,
äter tapas och skålar för en sommar vi hoppas blir så grann.
En sista utflykt vi till Harö tar
och äter sill och njuter bad – fast nordan kall om kinden drar.
Till hösten igen vi äntrar vår rosa pråm
- måhända här doftar då en annan arom?
Då ses vi och sätter upp nya mål Välkomna tillbaka – då kör vi – skål!
Kerstin Heikenfeldt
Klubbmästare

