Aktiviteter 2008
Årets första månader präglades av ett intensivt planeringsarbete och den första
offentliga aktiviteten var årsmötet den 6 mars.
8 mars var det filmvisning, "Min granne Totoro" och 43 barn (och någon vuxen) hade
kommit till Föreningslokalen.
Björn Liljeblad från Linköping var vår gäst på det jazzcafé som hölls 15 mars med
rubriken "Från Jelly Roll Morton till Bill Evans". 20 personer i publiken.
Till New York gick vårens operaresa den 5 april, eller i varje fall till Folkets Hus i
Lammhult, för att njuta av direktöverföringen av Bohème från Metropolitanoperan. 21
operasugna började med introduktion och fransk-italiensk mat på Pannkakshuset.
Årets gökotta under Jonas Hedins traditionsenliga ledning startade vid Hackheda den
tidiga morgonen den 17 maj. 16 morgonpigga fick faktiskt höra göken flera gånger.
Vid nationaldagsfirandet 6 juni gavs information till nyinflyttade om föreningens
verksamhet, men framför allt vann vi bouletävlingen mellan föreningarna.
Föreningens bidrag till Vattenledsfestligheterna 1-3 augusti var utställningen "Flöden"
där Hillebil Andersen och Stellan Karlsson blandade fotografier och målningar på ett
fantasieggande sätt. Drygt 300 besökare kom till Frunas.
Vid Torg- och trädgårdsdagen 20 september hade vi återigen anordnat två
tipspromenader. 23 vuxna och en handfull barn testade sina kunskaper.
Höstens stora satsning gällde teater. Vi började 17 oktober med Regionteaterns
föreställning "Älskaren" som förtrollade de 25 i publiken. Pausen är viktig för samvaron
och under den bjöds på ett urval vietnamesiska och övriga östasiatiska snacks.
Nästa aktivitet var Teaterkollo, som Moa Bergquist och Ellen Smålander ledde under fyra
eftermiddagar på skolans höstlov 27-30 oktober. Ett tjugotal vuxna underhölls av
uppspelet i Föreningslokalens stora sal 30 oktober.
De något mindre barnen var inbjudna till Guriola dockteater i Föreningslokalen den
9 november. 43 barn och flera vuxna kom och fick se "Herr Kanin hoppar kring".
Höstens största publik kom till Regionteaterns "Två systrar som lärde sig simma i
Vättern" med Mary Lou Ward 14 november. Drygt 80 åskådare fyllde Föreningslokalen.
Under det efterföljande teatercaféet bjöds på äppelkaka och Carl Klintborg underhöll på
piano.
Verksamhetsåret avslutades med att vi arrangerade traditionell Julmarknad i Frunas
hage den 7 december.

