Säsongsavslutning hos SKPF Pensionärerna avdelning 11
Säsongsavslutningen som traditonsenligt hlls p Fällstugan blev en to u levelse p alla lan.
rpn Jhnkh ings hFder kunde medlemmarna i strplande solsken skpda ut hver staden oc nFuta av
fhrsommarens lFuva grhnska. Man bFhds p to under pllning av Susanne Clarén med B3. B3 är inte
namnet p bandet utan är den ammondorgel frpn USA p 200 kilo som ger det s eciella sound som
assar re ertoaren. Bandet med Susanne Claréns fantastska tolkningar av vpra mest omtyckta
artster frpn 30-talet oc frampt trollband ubliken. h vilken morgon inledde det fhrsta
framträdandet som sedan bFhd p Kom osten som andlar om at fhrnya andarna Tennesee Waltz
Med dig i mina armar L.h.V.E. Look hnly Very Even more av Natalie Cole Himlen är oskyldigt blp oc
Ha y birt day sweet sixteen

Under ausen serverades en god fankstek med otats oc sena skräm.
Under andra avdelningen av under pllningen fortsate Susanne med fantastska tolkningar av bpde
vpr svenska oc amerikanska musikskat. Här är den skhna sommaren Grhna smp ä len Du är unik
En nat i Kh en amn Sakta vi gp genom stan oc Längtans samba frpn den svenska re ertoaren.
Honeysuckle Rose Don´t know w y frpn den amerikanska. Pp drags el framfhrdes bpde Kalle
Sc ewens vals oc La aloma. Efer avtackning med var sin ros oc stpende ovatoner bFhds ubliken
p Vad en liten gumma kan gno som extranummer.

Efer en t s romenad i det vackra vädret assade det bra med en ikastund dp även de räta svaren
resenterades. Ingen ade alla rät men sex glada vinnare ick resentkort i ris. Vinsterna i loteriet
bestod av ärliga vprblommor.
Hhst rogrammet kommer at skickas ut i slutet av august. SKP kommer at delta i Blodomlo et
den 21 august oc alla bFuds in at anmäla sig tll Kommunal ensionärernas dag den 13 se tember
oc tll hstens resor.
Conny Ra tackade alla fhr den gpngna säsongen med en fantastsk avslutning hnskade alla en Glad
Sommar oc älsade alla välkomna tll nästa medlemsmhte den 11 se tember oc tll
Huskvarnadagen den 13 se tember.

