NÖJESKOMMITTÉN SAMLAS TILL EFTERMIDDAGSTE HOS BARBRO LÖRDAGEFTERMIDDAG DEN 30
MARS 2019.
Närvarande: Ingrid, Gunnel, Marlen, Barbro, Orvar, Mats

Kommittén var för dagen förstärkt med Orvar och Mats. Marlen roade sina barnbarn och kunde
delta en kort stund, egentligen bara för att meddela att hon inte kunde komma. Hon hade sina rara
barnbarn Klara och hennes lillebror med sig.
Anledningen till att vi samlats denna eftermiddag var, att diskutera Estrad Norrs utbud för
2019/2020. Ingrid, Orvar och Barbro hade för några dagar sedan deltagit i Estrad Norrs presentation
av utbudet på Saga i Strömsund. Föreställningarna ska beställas senast 15 april 2019, så vi tänkte
genast förbereda detta.
Medan vi drack te och åt scones med marmelad, tittade vi i utbudshäftet och diskuterade vad som
kan vara rimligt och önskvärt för vår Bystuga. Vi hade i första hand tänkt oss en föreställning till
sommaren, då vi kan erbjuda utomhusscen, tält e dyl. Efter ett tag hittade vi även en
inomhusföreställning till våren 2020, för som Mats så riktigt uttryckte det: ”Man måste ju våga något
också”. Det är ju ändå han som, i egenskap av kassör, så att säga sitter på pengarna.
Nåväl, så småningom enades vi om att beställa följande:
1. Jemtlands Messingsextett en fredag (19, 26 juli eller 2 augusti) vid 14-tiden, i samband med
ett av de kaféer vi planerar att ha även denna sommar.
2. Trio Törn v 12 eller 13 en fredag eller lördag, kvällstid.
När vi tagit detta beslut, sörplade vi i oss den sista skvätten te, sa tack för i dag och gästerna gick hem
till de väntade lördagsmiddagarna.

En vecka senare träffades Barbro, Ingrid och Orvar kring Mullnäsets köksbord och gjorde med
förenade krafter beställningen till Estrad Norr. Återstår bara återkopplingen, som vi hoppas
innehåller positivt svar.

Barbro Jönsson Åslund sekreterare i Renålandets Byförening

