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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 

2020-01-17 kl. 14.00.  
 

Årets första medlemsmöte skedde när man inte kan vara säker på vilken årstid det är när man tittar ut! I mitten 

på januari så är det snöfritt, plusgrader, gröna gräsmattor och lökväxter såsom vintergäck och snödroppar som 

börjar blomma, för att inte tala om julrosor! I vilket fall så rullar våra medlemsmöten vidare i vår bygdegård 

som vi inte vet hur framtiden gestaltar sig för. 

Till dagens möte hade ovanligt många infunnit sig; ca 125 st. Därför var det med glädje vår ordförande Börje 

Gustafsson med sin för dagen sammansatta vers kunde hälsa alla välkomna och då även inkludera dagens 

underhållare Mikael Edfelt.  

 

Mikael Edfelt är en trubadur, född i Lund 1973, men uppväxt i 

Vindeln med flera platser men bor idag i Stockholm. Han 

framförde dagens underhållning som han kallade ”Så länge 

skutan kan gå” och behandlade alltså Evert Taubes visskatt. 

Framförandet var med gitarr, som han trakterade väldigt bra, 

inget pling och plong, utan tonrikt. 

Han började med ”Dans på Sunnanö”, följt av ”Oxdragarsång” 

och ”Sjuttonde balladen”. Den senare kanske mer känd 

framförd av Cornelis Vreeswijk. Det var föresten en viss 

likhet mellan Mikael och Cornelis hur sångerna framfördes. 

Mellan sångerna så berättade Mikael en del om de platser och 

händelser som var förknippade med Taube och på det sättet 

blev det inte ett framförande av bara sångerna. 

Programmet fortsatte med ”Flickan i Havanna”, ”Fragancia”,” Fritiof  i Arkadien”och ”Brevet från Lillan”. 

Mikael talade om att Sjösala byggdes 1937 och därifrån kommer ”Sjösala vals”.  

Taube hade från början en önskan om att måla och skriva men upptäckte att visdiktningen var det som passade 

honom bäst. Mikael fortsatte med bl.a ”Den lycklige nudisten”, ”Rosa på bal”, ”Så skimrande var aldrig havet” 

och ”Änglamark” som var en beställning till just filmen ”Änglamark” och en av de sista visorna som Taube 

skrev. Som sin avslutningsvisa hade Mikael ”Så länge skutan kan gå” fast det berättade han när den var 

framförd. På begäran tog han ytterligare två; ”Calle Schewens vals” och ”Min älskling du är som en ros”. 

Efter detta kunde Börje tacka Mikael för ett bra framträdande och själv berätta ett minne av Evert Taube från 

Gröna Lund.  

 

Därefter tid för reseinformation från Lotta samt repetition av tidigare specificerade: 

 

-  SPA-resa med Birka den 16/3. Blir om det finns tillräckligt intresse. 

-  Mamma Mia på Tyrol 2020-04-05 med fortsättning på Cinderella. Götlunda buss kör och kostnaden är 

1795:- inkl. frukost. Antal platser är 49. Sista anmälningsdag 4/2.  

-  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 platser finns kvar. 

-  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. 

 

Sören Hjalmarsson informerade sedan om audiolog från USÖ varit till bygdegården igen för att vi ska få grepp 

på det här med hörselslingan. Kenneth E var också med så vi hoppas det skall fungera i framtiden. Sören skall 

också undersöka om vi kan få en direktkoppling från vår utrustning och slippa gå via bygdegårdens ”ormbo”.  
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Olle Munksten meddelade att valberedningen var klar till årets årsmöte. 

Han framförde sedan en sång, ”Gässen flydde” och talade om den studiecirkel man haft, I Dan Anderssons 

fotspår, med 8 deltagare. Han inbjöd också intresserade att anmäla sig till en resa man kommer att ha den 25/5 

med start ca 07.00 på morgonen. Hemkomsten blir sent och kostnaden 600-700:-. Resan blir i Ludvikatrakten 

med besök vid bl.a. Luossastugan. Man äter på något ställe under dagen. 

 

Under 2019 så odlades i Sverige ca 150 miljoner tulpaner vilket är 80% av alla som såldes under året. Man kan 

tänka sig att årets produktion blir ungefär densamma och en del av dem var borden dekorerade med 

tillsammans med blåbärsris. Detta inramade vårt kaffe med smörgås och parisare. 

 

Som vanligt följde dagens lotteridragning efter kaffet. 8 ringar plus korg. 

Korgvinnare blev Bengt-Olov Olsson  med lott nr 80. 

        

När lotterierna var avklarade framförde Börje ett tack till alla som varit engagerade i dagens möte och lotterier 

och också ett tack för skänkta vinster. 

        

Traditionsenlig avslutning med att alla förenades i Du gamla du fria under ledning av Berit Blomberg.    

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson. 

 

 

 

 

 


