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Församlingshemmet i Västland

*

Ca 75 medlemmar samlades till traditionellt vårmöte i församlingshemmet i Västland.
Då både ordförande Bo S Englund och vice ordf Villy Wahlström var förhindrade hälsade
kassör Göran Humling alla välkomna och speciellt välkommen till Evald Mattsson från
Hargshamn som inbjudits för att berätta om sin resa med traktor genom Europa ner till
Italien.
Evald började med att sjunga en visa om ett slagsmål i Öregrund. Därefter följde den
mycket roande berättelsen om Evalds resa med sin Fergusson och sin hemmabyggda
prärievagn. Vagnen var utrustad med gasolspis, gasolkylskåp, rödmålad kökssoffa, 50 kg
spisbröd och en enorm rulle toalettpapper, allt skänkt från vänliga medmänniskor.
Resan blev 1200 mil lång och tog fem månader att genomföra i en hastighet av ca 10
km/tim. Resan gick kors och tvärs genom Europa, genom Tyskland och Ungern långt
österut mot Ukrainas gräns. Så småningom kunde Evald parkera ekipaget vid
vattenbrynet längst ner på Italiens sydspets, ta på sig sina badbyxor och ta ett
välbehövligt dopp i havet.
Här blev det en paus i berättandet medan alla intog kaffe med god smörgås och kaka.
Därefter fortsatte Evald sin berättelse om hemresan, bl a hur han av misstag hamnade på
motorvägen till Roms flygplats.
Evald hade ett datum att passa på hemresan, nämligen ett barnbarns dop i en ort på
svenska västkusten. När detta var avklarat fortsatte resan de sista 40 milen hem till östra
Uppland.
Evald avslutade sitt framträdande med att berätta en historia och sjunga en av sina
många visor.

*

Göran lämnade information om
 PRO-vetarna och körfestival i Ängby park i Knivsta den 3 juni. PRO Västlands lag
tävlar i distriktsfinalen. Om intresse finns för att åka med på aktiviteten kommer bussresa att ordnas. Intresselista skickades runt.
 Bouleserien startade månd 11 maj. Karlholm vann mot Skärplinge medan Västlands
lag tyvärr förlorade mot skickliga Tobo. Nästa match spelas månd 18 maj.
 Tisd 7 juli anordnas Aktivitetsdagen vid boulebanan i Karlholm, start kl 11.00.
 Tisd 11 aug kl 11.00 träffas vi för en gemensam cykeltur.
 Nästa medlemsmöte blir tisd 8 sept i Folkets hus, Karlholm, då Seniorshopen visar
sin höstkollektion.

*

Astrid berättade om kommande resor. Närmast på programmet står resan till Orsa den 30
maj och inspelningen av Moraeus med mera. (Två platser finns kvar på den resan)
Resan till Västmanland sker den 23 juli med bl a besök på Oljeön och hos munkarna i
Östanbäcks kloster. En resa till Gasklockorna i Gävle för att se Sound of music är
inplanerad till den 10 oktober. De två sist omnämnda resorna kommer att annonseras i
Norra Uppland.

*

Anita tackade alla studiecirkelledare för gott arbete under våren och önskade alla
välkommen tillbaka till nya och gamla cirklar till hösten.
Göran informerade att han fått löfte från ABF att låna sex i-Pads och startar därför en ny
studiecirkel den 31 augusti.

*

Göran informerade vidare om att Tierps marknad hålls torsd 21 maj och att PRO har ett
bord på marknaden som PRO Västland sköter mellan kl 09.30 och 11.00. Den som är
intresserad av att finnas vid vårt bord under den tiden kontaktar ordf Bosse.

*

Svea Wesslander, som deltagit i Västlands festkommitté under många år, skulle avtackas
med blommor. Tyvärr var Svea inte med på mötet och Göran och Ulla-Britt åker därför
hem till Svea med blommorna.

*

Dragning på lotterierna avslutade mötet. Många glada vinnare fick ett vitt kuvert.

*

På styrelsens vägnar önskade Göran alla medlemmar en skön och varm sommar, tackade
därefter festkommittén för fikat och avslutade sen mötet.
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