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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte
2019-04-25 kl. 14.00.
Till dagens möte kunde den mot förra gången friskare ordf. Börje Gustafsson hälsa drygt 100 personer
välkomna till Vårfesten. Efter välkomnandet av gamla och nya medlemmar följde dagens mat.
Det var fläskfilé med potatisgratäng, sallad , bröd och dryck.
Borden vårlikt dekorerade med vitsippsbuketter och gröna servetter.
När alla var mätta och belåtna, kallade Börje upp Hjärnkolls distriktsvinnare, som denna gång blev SPF
Glanshammar. Vi hade ett lag med bestående av Britt-Mari Persson, Lolo Gustafsson och Sören
Hjalmarsson. För sin bedrift fick var och en fin bukett blommor. Totalt på distriktstävlingen var det 9 lag och
efter tre omgångar så var segern klar. Det innebär att de får åka till Stockholm och möta övriga
distriktssegrare för att få fram segrande lag i Sverige.
För att visa vilka frågor som kom upp, så läste Lolo upp ett antal exempel som vi på mötet fick försöka svara
på. Inte alltid någon lätt sak och laget segrade på att ha sju av sexton rätt i sista omgången.
Vinsten innebär också att SPF Glanshammar står som värd för nästa års distriktsfinal. Slutligen så
uppmanade Sören fler att anmäla sig till nästa år så att vi får med mer än ett lag!
Sedan blev det information om resor av Lotta:
- 3-4 juni är det sedvanlig vårresa med Cinderella till Åland. Kostnad 795:- för två personer.
- 5-8 juli är resan till Helsinborg-Göteborg, 4.290:-. Finns platser kvar. Lars Sköld reseledare.
- 12/8 är det en endagsresa till Norberg med brandområde Engelsberg, Elsa Anderssons konditori och på
hemvägen Åsby handelsträdgård. Kostnad 540:-.
- 16/10 går andra resan till Irland. Pris ca 10.900:-. Platser finns kvar.
- 9/11 teaterresa till Lerbäck med mordgåtelösning, 890:- för teater, mat och resa.
- 1-2 december är det julresa till Blå Hallen och Cinderella. Föreställningen börjar 14.00 och det är tidigare
ombordstigning. Kostnad 895:-.
Börje talade sedan om den kommande vårdcentralundersökningen som kommer att genomföras på alla
vårdcentraler efter mönster från Jönköping. Alla centralerna i Örebroregionen har valt att ställa upp. Vid
undersökningen kommer vårdcentralerna att betygssättas med ett antal frågor som grund.
Anita Ryding är ansvarig för boccian i år och Börje talade om vilka dagar som gäller.
Våren: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 och 12/6.
Hösten: 7/8, 14/8, 21/8 och 28/8.
Alltid på onsdagar kl. 14.00 på Skölvboslätt. Tiderna kommer också att finnas på hemsidan.
Anslutningen till måndagens PUB-kväll, med Kilsbergbygden som värd, på Coco Thai är dålig. Hittills 27 st
och av dem ingen från Glanshammar. Börje uppmanade till att fler anmäler sig. Underhållare är Kajsa med
P-O.
Vårt nästa möte är fredag 24/5. Underhållning sker då med ukulelegänget ”Gluggarna” (?). Börje påminde
även om vår egen PUB-kväll på Tango 15/5 kl 18.00 med Jonny ”Kungen” som underhåller.
Efter detta dags för dagens kaffe med ”dammsugare”.
Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus korg.
Vinnare av korgen blev Karin Johansson med lott 77.
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Efter att Börje tackat alla som deltagit i vårfesten, skött servering och lotterier, avslutades mötet med att
Berit Blomberg ledde oss i vår nationalsång Du gamla du fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Foto på några av alla tranor, svanar och gäss vi såg på resan till Hornborgasjön.

En miljöbild från besöket vid Cesarstugans ”Bondens år” (museum) som ingick i resan.

