
 Glanshammar                             1 ( 2 )               

Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 

2019-12-13 kl. 14.00.  
 

Så var det dags för årets julbord och luciatablå i SPF Seniorerna Glanshammar med ca 120 besökare! Efter 

ytterligare en månads gråväder och regn så var lite ljus välkommet! Ordf. Börje Gustafsson kunde med en 

egenskriven vers beskriva dagen och hälsa dagens luciatåg välkommet. 

Den som ledde det hela var en av våra kantorer, Maria Ottonius, och som medhjälpare hade hon Annika 

Karlsson. Den senare ledde tåget in och upp på scenen så att det gick i en lugn takt. Gruppen bestod av 12 barn 

från Guldkornen ( barn från årskurs i och 2 ) där det av 

solidariska skäl fanns fyra lucior. Av de övriga var en 

pepparkaksgubbe, två tomtenissar och resten tärnor. 

Vi är ju vana vid att barnen är duktiga och gör sina 

framträdanden utan hjälplappar. Så var det även denna gång! 

Man framförde med bravur ”Här kommer en liten Lucia”, ”Tre 

pepparkaksgubbar”, ”Midnatt råder”, ” Vi tänder ett ljus”,  

Blinka lilla stjärna” m. fl. och avslutade med ”Nu tändas tusen 

juleljus” innan man tågade ut sjungande ”Sankta Lucia”. Som 

belöning för sitt framträdande, fick de starke applåder under 

uttåget. 

 

Nu stundade maten men i väntan på att Anitha P Kunde öppna 

dörrarna till maten, talade Börje om att nästa möte är 17/1 2020. 

Då är underhållaren trubaduren Mikael Edfeldt från Stockholm. 

Så var det så dags och när dörrarna öppnades så blev det genast 

kö från borden i den ordning som Anitha P bestämde. 

Inget saknades av det man finner på ett julbord: Sill, potatis, 

paté, lax i två former, prinskorv, revbensspjäll, Jansons 

frestelse. Till detta bröd, ost, must, lättöl eller bordsvatten. Allt i 

en riklig mängd! Någon risk att gå från mötet hungrig fanns 

inte!  

 

Därefter tid för reseinformation från Lotta: 

Nya planerade resor för nästa år: 

-  Mamma Mia på Tyrol 2020-04-05. Götlunda buss kör och kostnaden är 1795:- inkl. frukost. Antal platser är 

49.  

-  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:-.  

Ett antal redan anmälda! 

-  Nästa års julbord på Cinderella: 70 platser bokade på det ”exklusivare” julbordet samt 30 på det vanligare. 

Kostnaden är 130:- extra för de 70 platserna som delas upp i två sittningar. Kostnad för drycker tillkommer. 

 

Kaffet idag var med pepparkaka. Borden idag var dukade med ljusstakar och röda ljus. 

 

Dags för lotteridragning!  

Som vanligt 8 ringar plus korg. Inte alla fick lotter.  

Korgvinnare blev Annicka Nilsson på lott nr 99! 

        

När lotterierna var avklarade framförde Börje ett tack till alla som varit engagerade för att dagens möte 

förflutet till allas trevnad och på ett fint sätt ordnat dagens julbord! Se dukningen nedan! 
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Hittills har det inte varit någon avslutning utan att vi alla förenats med att sjunga Du gamla du fria under 

ledning av Berit Blomberg. Så var det även denna dag.   

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson. 

 

 
Så här såg det ut innan gästerna intagit sina platser! 

 

 
Och här har alla bänkat sig och avnjuter dagens julbord! 

 


