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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 

2019-03-22 kl. 14.00.  
 

Denna mötesdag var lite annorlunda än vanligt! Vår ordf. Börje Gustafsson var hemma sjuk och v. ordf. var 

på Trädgårdsmässa. Då blev det så att Lotta Gustafsson fick träda in och hålla i mikrofon och presentationer 

av program. Det började med att hon läste upp en vers som Börje skrivit ihop inför dagens möte. Ni ser den 

nedan och den ger en beskrivning av dagen.  

Efter denna inledning kunde Lotta presentera dagens underhållare; Sonja Hellströms Duo som bestod av 

Sonja och Ulf. 

Paret framförde sin reportoar med två dragspel och sång samt automatiskt basackompanjemang. 

Eftersom borden idag var dekorerade med tulpaner och björkris i vaserna, började de med Tulpaner från 

Amsterdam. Sedan fortsatte med bl.a. Fryksdalsdans, 

South of the border, Jag trodde änglarna fanns bara i 

himmelen, Nu mår jag mycket bättre, Are you lonesome 

tonight, Eastern parade m.fl..  

   

Sedan blev det information om resor av Lotta: 

-  Distriktet har den 9/4 resa till Trandansen, 

Hornborjasjön och Falbygdens ost. Kostnad 560:-. 

Anmälan senast 27/3. Götlunda buss. 

-  3-4 juni är det sedvanlig vårresa med Cinderella till 

Åland. 

-  5-8 juli är resan till Helsinborg-Göteborg, 4.290:-. 

Hittills 20 anmälda. Kravet är att det skall vara 30. Lars 

Sköld reseledare. 

-  16/10 går andra resan till Irland. Pris ca 10.900:-. 

-  1-2 december är det julresa till Blå Hallen och 

Cinderella. Föreställningen börjar 14.00 och det är tidigare 

ombordstigning. 

 

Har du problem med telefon, dator, platta, digitalboxar, 

Chromecast, e-post eller något annat som rör internet eller vad som helst som tillhör dagens digitala värld? I 

så fall kan man mot en kostnad av 500:- ( 2 timmar ) få ett hembesök och hjälp med allt detta. Denna 

teknikhjälp tillhandahåller Dubbelman & Dubbelman, som under mötet presenterade sig och delade ut ett 

produktblad. Nås vardagar på tel. 073-622 42 22. 

 

Därefter pålyste Lotta om Vårfesten som är torsdagen ( OBS ) den 25/4 kl. 14.00 i bygdegården. Kostnaden 

140:- skall vara inbetald och anmäld om deltagande senast 15/4. Anmälan togs upp på mötet eller också 

ringer man till Anitha Pettersson på tel. 019-46 52 39. 

 

Mötets paus i form av kaffe med smörgås och muffins blev nu nästa punkt. 

 

När alla styrkts sig med detta, så återkom Sonjas Duo med Födelsedagsvals till Mona, Oklahoma, potpurri på 

några av Sven-Ingvars refränger samt som avslut Vår bästa tid är nu. Av applåderna att döma var deras 

framträdande uppskattat! 

       

Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus korg.  

Vinnare av korgen blev Stig Lindqvist med lott 27. 
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I Börjes frånvaro var det nu Lotta som fick tacka kommittéerna för väl genomfört arbete med lotterier, 

dukning och servering. 

 

Mötet avslutades med att Berit Blomberg ledde oss i vår nationalsång Du gamla du fria.   

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.     

 

 
 

Bygdegården 1933, då helt ny. Hur många skorstenar är det idag? Fin snickarglädje över entrén! 

 

 


