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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte
2019-08-23 kl. 14.00.
Höstens första möte skedde i bygdegården där ca 110 medlemmar kommit trots lite regnigt väder! Sin vana
trogen hade ordf. Börje Gustafsson författat en beskrivning på dagens innehåll i versform. Bra som vanligt!
Går att läsa nere till vänster.
Därefter presenterade han dagens underhållare: Duon Två gökar från Motala. Dessa bestod av Leif, före detta
elitdomare i bandy, och Sven-Åke, före detta journalist och revyförfattare.
På borden hade de delat ut blad med det som skulle framföras. Det blev mest allsånger som ”Glöm ej bort det
finns rosor” och ”De sista ljuva åren” och med några egenframförda inslag typ ”Fattig bonddräng”.
Tyvärr var deras högtalanläggning dåligt vad gällde ljudet så många hade inget utbyte av det hela. Sedan var
”gökarna” till stor del bundna av att läsa innantill så spontaniteten saknades. Avslutning skedde med ”Man
skall leva för varandra”.
Dagens reseinformation av Lotta:
- Inför resorna till Irland så startar studiecirklarna 12 sept. kl.
09.30 i bygdegården, Glanshammar, och 13.30 på
Vuxenskolan i Örebro. Sören Hjalmarsson leder i
Glanshammar men på båda platserna medverkar Lars
Malmström från researrangören.
- 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!
- Vid nästa möte kommer Lotta att tala om kommande resor
för nästa år.
KPR har haft sammanträde och Sören H. gav en kort rapport
från detta. Region Örebro skall spara 100 milj. Det innebär att
man gnager på bl.a. dagens förmåner på olika sätt. Exvis
kommer hemkörning av mat att behovsprövas. Efter 75 år har
man rätt till 8 timmar hjälp i veckan och den åldersgränsen
kan komma höjas. Antal platser kommer att reduceras men samtidigt blir det större yta i varje
lägenhet/utrymme i Askenäs. Äldreboendet Bettorp fullföljs men andra skjuts på framtiden. Sören slutade med
en vädjan om att var och en funderar på förslag som kan minska kostnaderna för regionen/kommunen.
Börje informerade sedan om höstfesten 20/9. Anmälan och betalning till Anitha Pettersson senast 13/9.
Nu följde avbrott med kaffe, smörgås och mazarin. Borden dekorerade med dahlior i olika färger. Mycket fint!
Mötets sista punkt blev som vanligt lottdragningen med 8 ringar plus korg.
Vinnare av korgen blev Håkan Ström med lott 80.
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Efter att Börje tackat alla som kommit till dagens möte samt de som skött servering och lotterier, avslutades
mötet med att Håkan Ström fick i uppdrag att leda oss i vår nationalsång Du gamla du fria i Berit Blombergs
frånvaro. Detta som ”straff” för att han vann korgen! Dessutom har han bra röstresurser!
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Nu är en fin tid att gå i Stadsparken och beskåda blomstren på blomstergatan!

