
Höstfesten den 17 oktober 

Datasaabs Vänner hade bjudit in medlemmar med
anhöriga och vänner till föreningens sista höstfest
innan verksamheten avslutas. Trevligt var att den
förening som vi nu går samman med, STPL (Saabs
tjänstmannapensionärer i Linköping) också
hörsammat inbjudan, och deltog med sina
styrelsemedlemmar.

Det blev en glad och uppsluppen träff med
rekordmånga deltagare där Eva Granlund, känd
skådespelare och sjukgymnast från Vadstena, satte
riktmärket högt från början.

Eva klättrade upp på en stol för att synas och gav oss en skämtsam men 
lärorik lektion i mänskliga beteenden. Vi fick lära oss att tyda ansiktsuttryck, 
och att hängande mungipor inte behöver betyda att personen i fråga är sur, 
det kanske bara är åldern som satt sina spår. Vi fick exempel på olika 
kroppshållningar. Hur vi ser ut när vi är rädda, stolta osv. Eva fick oss också att
tänka efter hur vi behandlar vår röst, och hur vi kan låta i olika situationer. 
Det var en rolig timme som gav oss mycket att tänka på.

Middagen intogs under livligt samspråk och vi hade hunnit fram till deserten 
när Eva åter dök upp, den här gången klädd som servitris. Nu hade hon värvat 
Sven Hjulin som motspelare. Sven fick lära sig kyssteknik av den pussugna 
servitrisen som noggrant gick igenom alla detaljer. Så nu kan vi, lite sent i livet
kanske, även den tekniken. 

Efter deserten passade Tommy Ottosson, ordförande för STPL, på att berätta 
om föreningens aktiviteter med resor, utflykter och middagar. Han påminde om
den stundande medlemsmiddagen den 9 november som vi är välkomna till. 

Sivert Westlund, som insett att det är kvinnan bakom allt, delade ut blommor 
till Gunnel Hultqvist som stöttat mannen Rolf vid många utflykter och 
arrangemang, och till Ingegärd Florén som bistått sin man Reino vid 
stipendieutdelningarna.

Så småningom blev det dags för avsked. Lite sordin var det förstås, sista 
höstfesten som Datasaabs Vänner. Men i fortsättningen ses vi på STPL´s 
arrangemang!

Tack Gunnel o Rolf för en fin kväll med många vänner!

/ Heike Bergsten


