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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte
2019-05-24 kl. 14.00.
Till detta sista medlemsmöte ( förutom gökottan ) för våren, hade ett hundratal medlemmar anlänt i den lite
regniga fredagen till bygdegården i Glanshammar. Regn behöver vi mycket av med tanke på de låga
grundvattennivåerna som är i vårt område.
Det kunde också vår ordf. Börje Gustafsson konstatera i sin välkomstvers, som ni kan läsa nedan. Alltid bra
hopkomna enligt min mening!
Därefter presenterade han dagens underhållare; ”Gluggarna”, ett ukulelegäng bestående av idag sju stycken.
De framförde under ca 35 minuter ett antal kända bitar men började med sin egen presentationsvisa, där alla i
gruppen fick sina namn uppräknade.
Man framförde ”Glory, glory halleluja”, ”Cotton fields”, ”Det finns en sång”, ”Utbränd” av Blå Grodorna, ett
potpurri av kända melodier, en egen version av ”When I´m 64” som
då fick heta ”När jag blir 80 år” med flera. Avslutningen blev ett
extranummer med ”Våran katt”.
Börje tackade för en trevlig stund som inte innehöll något skrik och
skrän ( se versen )!
Dagens reseinformation av Lotta kom sedan och är i princip helt lika
förra mötets.
- 3-4 juni är det sedvanlig vårresa med Cinderella till Åland.
Kostnad 795:- för två personer. Finns platser kvar!
- 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:-. Dålig anslutning hittills! Anmäl er!
- 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:-. Där upplevelsen med Blå Hallen är mycket fin enligt Lotta!
Paus med kaffe och smörgås följde nu serverat av vår kommitté. Borden smyckade med vårblommor:
förgätmigej, midsommarblomster, liljekonvalj m.fl.
Kenneth E pålyste om Gökottan 15/6 kl. 7 på morgonen. Platsen är som vanligt Ässundet där det blir enkel
femkamp, tipspromenad och förtäring av eget fika mitt i det hela.
Börje tog sedan upp den kommande granskningen av våra vårdcentraler. Granskningen är ett samarbete mellan
SPF Seniorerna, SKPF, RPG och PRO. Granskningen grundar sig på det sätt som man använt sig av i
Jönköping och kommer att starta under hösten. Glädjande nog är alla vårdcentraler positiva till att delta i
undersökningen! Syftet är att betygssätta varje vårdcentral med ett antal frågor som grund.
Nästa möte är 23/8 och då står Två Gökar för underhållningen. Två ”gubbar” som spelar, sjunger och berättar
en och annan historia.
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Mötets sista punkt kom nu, dvs lottdragningen med 8 ringar plus korg.
Vinnare av korgen blev Ulla Nilsson med lott 63.
Efter att Börje tackat alla som kommit till dagens möte samt de som skött servering och lotterier, avslutades
mötet med att Berit Blomberg ledde oss i vår nationalsång Du gamla du fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

”Gluggarna” i aktion på scenen i bygdegården.

