Medlemsmöte onsdag 18 oktober 2017 PRO Holmsund
PRO Holmsunds Medlemsmöte 2017-10-18 i Holmsunds kyrksal inleddes med
musikunderhållning av Da Capo en halvtimme innan mötets början.
Mötet var välbesökt och Sören Strandberg, ordförande började med att hälsa alla
medlemmar välkomna. De 13 nya medlemmarna hälsades särskilt välkomna med en applåd.
Kaffe och goda smörgåsar dukades upp och sorlet steg i den fullsatta kyrksalen.
Höjdpunkten på mötet var Doris och Harry Jonssons berättelse om deras långresa till
Ukraina med goda vänner.
I Vilnius mötte ryssen Alexander upp dem och följde sällskapet vidare. Alexander hade
varit i Sverige på motorcykelsemester med sin familj och familjerna hade lärt känna
varandra.
Resan fortsatte genom storstäder med mycket trafik som t.ex. Sankt Petersburg. De
besökte Vinterpalatset med vackra barockbyggnader och fontäner. Alexander visade dem
sitt sommarhus i Bryansk. Nära sommarhuset, på åkern låg ett flygfält med olika
flygmaskiner som sett sina bästa dagar. De blev bjudna på en åktur som de sent ska
glömma. Det var bara piloten och den som satt bredvid honom som var fastspänd. När
piloten svängde tumlade passagerarna runt i planet. Alla kom ner oskadda.
Resan fortsatte och Alexander ordnade dem en ny följeslagare en så kallad fixare. Det var
en sorts livvakt och tolk som följde dem när de skulle vidare till Krim och Svarta havet.
Ju längre söderut de kom desto sämre vägar möttes de av. Landskapet var bördigt och
många vingårdar passerades. I Svenskbygden på Krim bodde de på Malmas Marias
pensionat. Hon talade finlandssvenska och standarden på pensionatet var mycket enkel.
Då resan varit lång och vägarna dåliga hade hjulen till motorcykeln börjat krångla. Hjulen
reparerades och resan hemåt påbörjades. När de återvänt till Sverige var hjulet helt utslitet
och i Uppsala fick motorcykeln ersättas med hyrbil.
Harry och Doris avtackades med varma applåder och blommor i höstens färger.
Efter den intressanta och spännande berättelsen var det dags för Da Capo och Grupp 67 att
underhålla med musik och sång. Låtar från Svensktoppen framfördes bland annat Helen
Sjöholms Lätt som en sommarfjäril och Sten & Stanleys I nöd och lust. De tackades med
varma applåder.
Ordföranden Sören Strandberg avslutade mötet och tackade alla.
Därefter var det sedvanlig lotteridragning och fina vinster utdelades.
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