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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 

2019-10-18 kl. 14.00.  
 

Till dagens möte kunde v. ordf. Sören Hjalmarsson hälsa nya och gamla medlemmar välkomna till dagens 

möte. Som vi nu vant oss vid var inte dagens väder på toppen men ändå uppehåll. 

Efter välkomnandet kunde Sören hälsa dagens underhållare välkommen, nämligen Gary D. Pearson. En person 

som före mötet ställt upp sin utrustning på scenen. Som han sa själv: ”Bäst med de grejor man själv känner 

till”. 

 

Gary visade sig vara en ”rivig” kille som kom till Sverige 1993, som gett ut två CD-skivor och som idol hade 

”The King”, dvs Elvis Presley. ( Vår ”Kungen” på Tango får nog se sig besegrad där! ). 

Gary visade sig ha en stark röst och inledde med ”I can´t stop loving You” följt av ”Let me be your Teddy 

Bear”. Mellan sina sånger, ackompanjerade av hans musikanläggning, pratade så Gary mycket om Elvis liv 

och verk på sin ”Tony Irving-liknande” svenska. Bl. a. fick vi veta att under en ca 10-årsperiod från 1956 och 

framåt, Elvis medverkat i 31filmer spelande i princip samma roll. Gary funderade på om det inte blev tråkigt i 

längden. 

Vi fick också veta att Elvis spelat in 756 låtar under sin artisttid. 

Nästa låt blev ”Welcome to my world”. Men Gary stannade inte bara kvar på scenen utan ungefär mitt i sitt 

program tog han sin gitarr och gick ned mellan borden medan han sjöng och spelade. Med den starka röst han 

hade, var det inga problem att höra honom. På ”golvet” blev det en blandning av irländsk musik och andra 

melodier. Den första irländska hette någonting med ”The Wild” där han fick oss att klappa händerna på vissa 

ställen. Sedan blev det bl. a. ”Oh Carol ( Neil Sedaka) där han fick oss att ”tona med” i den typiska slingan 

som finns där. Sedan blev det ”Singing the Blues ( Tommy Steel ) och lita annat innan Gary återvände till 

scenen och sin favorit ”The King”. 

Han berättade också att Elvis egentligen skulle blivit elektriker men så blev det alltså inte. I Sounds Studio 

sjöng han in en hyllningssång till sin mamma; ”That´s All Right”. 

Efter ca 45 minuter avslutade Gary med sin favoritlåt; ”Let it be me”. 

Efter att Sören tackat för framträdandet, kom några andra saker. Han kunde även frambringa en färsk hälsning 

från Börje och Lotta på Irland. 

 

Han gjorde också reklam för Hjärnkoll där laget från oss kom någonstans i mitten vid finalen. Han gav också 

exempel på några frågor från Hjärnkoll och vill gärna att vi nästa år har fler lag. Kunskapen finns säkert för 

detta! 

 

Det obligatoriska kaffet följde så med smörgås och liten kringla. Borden dekorerade med höstastrar ( från Sven 

Olsson, tack för det! ), höstblad från lövträd och värmeljus. 

 

I Lottas frånvaro så var det Sören som fick agera reseinformatör. 

-   9/11 teaterresa till Lerbäck med mordgåtelösning, 890:- för teater, mat och resa. Platser finns kvar. 

-  1-2 december är det julresa till Blå Hallen och Cinderella. Föreställningen börjar 14.00 och det är tidigare 

ombordstigning. Kostnad 895:-. Hör med Lotta om det finns några platser kvar!. 

Nya planerade resor för nästa år:  

-  Nordjylland/Skagen 8-10/5. 3.590:-. 

-  7-12/7 Finland med Vikingline och rundtur i Finland, en sjötursrunda. 8.690:-. 

-  16 oktober 10 dagar till Tyskland, Italien, Österrike med flera platser. Götlunda buss. Kostnad 11.980:-. 

Redan ca 30 anmälda! 

Listor fanns framlagda på scenkanten för anmälan. 
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Sören gjorde sedan reklam för användning av reflexer och reflexväst eftersom det blir allt mörkare. 

Se upp med mönsterdjup och monteringstider för vinterdäck! Observera att alla rutor skall skrapas! 

Han talade även om att han skall gå en kurs som heter ”Tryggare ekonomi på äldre dagar”. 

 

Efter ytterligare lite Hjärnkoll så var det tid för dagens lottdragningar.  

Det var standardupplägget med 8 ringar plus korg.  

Vem vann då korgen? Jo, det gjorde Ingegerd Olsson på lott nr 11! 

        

Efter lotterierna tackade Sören alla de som skött servering, lotterier och dukning samt alla som kommit till 

mötet. 

 

Därefter avslutades mötet med att vi alla förenades med att sjunga Du gamla du fria under ledning av Berit 

Blomberg.   

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson. 

 

 

 
 

Dagens underhållare Gary i aktion på scenen. 

 

 

 

 


