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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar 40årsjubileum på restaurang Svalan, Brunnsparken, Örebro. 2017-04-19 kl.
16.00-ca 20.00.
Så kom då den dag när vi skulle fira att SPF Seniorerna Glanshammar funnits i 40 år! Då, 1977-04-15,
under namnet SFRF, Sveriges Folkpensionärers Riksförbund.
Firandet skedde i restaurang Svalan, Brunnsparken, Örebro. Platsen vald med hänsyn till att det var
lätt att parkera, all mat fanns ”på plats” och det väsentligaste; att alla skulle få plats som ville delta i
firandet!
Efter att vi vant oss vid en ovanligt kall påsk, så var dagen till omväxling solig med ca 11 plusgrader.
Det tackar vi för!
För att underlätta för deltagare från Glanshammar med omnejd, hade Anita Pettersson ordnat en buss
från Götlunda buss. Kostade 100:- ToR. Intresset var stort att åka med vilket innebar att några inte fick
plats utan åkte enskilt.
När alla var på plats så öppnade vår ordförande Börje Gustafsson jubileumsfesten med en egenskriven
hälsningsdikt. Var och en kan läsa den bifogade dikten. Vad jag kunde se så fanns det inga tomma
platser och det innebär att vi var ca 170 st inklusive de inbjudna gästerna. Representant för pressen var
Inger Persson från Länsposten.

Ordf. Börge Gustafsson i aktion.
Innan vi började äta, så presenterade han också kvällens underhållare: Jonny ”Kungen” Fagerman.
Jonny spelade och sjöng sedan under större delen av kvällen. Det fanns också chans till att dansa och
efterhand så fylldes dansgolvet med dansande par.
På varje bord fanns också en bunt med minnesskrifter över vad som i stora drag hade hänt under de 40
åren. För detta har Börje och Sören Hjalmarsson ansvarat.
Serveringspersonalen skötte det hela med bravur och varmrätt, dessert och senare kaffe med tårta kom
fram utan några problem.
Dryck fick man beställa själv och tillströmningen till baren var god hela kvällen.
I samband och efter kaffet så presenterade sig de inbjudna gästerna. Regionstyrelsen representerades
av Marianne Pettersson ( SPF Kilsbergsbygden ) och Sune Lang ( SPF Hallsberg ). Marianne var den
som höll ett tacktal för att de blivit inbjudna och talade om att man brukar snegla på vad SPF
Glanshammar gör. Bl.a. hade man bildat ett bowlinglag. Avsikten från början var att man skulle bowla
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tills man slagit Glanshammar men när det slutligen skedde, så fortsatte man i alla fall. Hon önskade
fortsatt framgång för vår förening och tyckte det var tur att vi hade Börje som ordförande.
PRO Glanshammar representerades av Märta Götemo. Även hon höll ett gratulationstal till att vi
funnits i 40 år. Hon sa att ”ni håller på att ta död på PRO i Glanshammar” med era framgångar att
värva medlemmar och vara dominanta vad gäller pensionärerna.
Båda talarna överräckte gåvor i form av bevis på att pengar skänkts till Nyckelfonden, stiftelsen för
Medicinsk Forskning vid USÖ.

Bild från dansgolvet.

Till vänster sitter dagens äldsta deltagare, Eric Ringvall.
När alla framåt kl. åtta på kvällen lämnade, så tror jag att det var en skara som var belåtna med
eftermiddagen!
Tack till alla som varit med på jubiléet och de som stått för arrangerandet av det hela!
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Glanshammar
SPF Seniorerna Glanshammar 40 år!
1977-04-15 så bildades SPF Seniorerna Glanshammar. Då under namnet SFRF, Sveriges Folkpensionärers Riksförbund. 2017 är det 40 år sedan detta hände. Det vill vi fira med en
jubileumsfest!
VAR? Restaurang Svalan i Brunnsparken, Örebro.
NÄR? Onsdag 19 april 2017 kl. 16.00.
MENY: - Filet Mignon Special. En bit oxfilé och en bit fläskfilé med olika såser ( Black &
White ).
- Yoghurtpannacotta smaksatt med vanilj.
- Kaffe och tårta.
- Dryck beställes och betalas av var och en.
UNDERHÅLLNING: Jonny ”Kungen” Fagerman underhåller med sång och musik. Kanske
chans till dans!
ANMÄLAN: Anmälan skall ske till Anitha Pettersson på tel. 019-46 52 39 senast onsdag
29 mars 2017.
BETALNING: Betalning 200:-/person sätts in på Bg 5707-6234 senast onsdag 5 april
2017.

Vi önskar alla välkomna!
Styrelsen.

