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Anteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 2018-09-21
kl. 14.00-ca 16.00.
Ordförande Börje Gustafsson kunde denna lite blåsiga höstdag hälsa ca 110 personer till årets höstfest. Han sa
att många tycker att hösten är den bästa tiden på året då man kan börja ”mysa” med ljus mm och ta det lugnt.
Börje delade inte den uppfattningen. Ljus och värme var mer hans melodi.
Han framförde också en hälsning från Lotta som meddelat att man kvällen innan haft 27° varmt och i morse
(fredag) haft ca 20°.
Nu skulle egentligen maten följa men med anledning av lite strul med brödet, så dröjde detta en liten stund.
I glappet så informerade Kenneth E lite om friskvård; hur läget var, vad man gjort och kommande program. För
tillfället pågår höstens promenader varav den senaste var runt Karsjön. Bowlingen pågår också för fullt och det
är träning varje fredag kl. 09.30. Även seriespelet har börjat.
Så var det dags för Anita Pettersson att fördela turordningen för borden till maten. Dagens meny var helstekt
kotlettrad och potatisgratäng. Till detta gelé, gurka, ärter o morötter samt bröd och dricka. Ingen behövde gå
hungrig från mötet då det fanns god tillgång på mat!
Borden fint höstdekorerade med skålar med grönmossa, snöbär, nypon, lärkträdskottar samt små blomkvistar.
När maten var avklarad kom enhetschef Fredrik Vallin och verksamhetsutvecklare Stefan Strömgren från
Studieförbundet Vuxenskolan och talade om sin verksamhet. SPF är en medlemsorganisation och kan därför få
300:- i rabatt/bidrag på kurser, studiecirklar mm. Studieförbundet Vuxenskolan finns i sju av länets kommuner.
SPF har 29 föreningar inom området. Medlemsföreningarna har möjlighet att bestämma, framföra önskemål och
utforma cirklar, kurser mm. Huvuduppdraget är att stötta föreningar typ SPF.
Stefan är verksamhetsutvecklare i Örebro, Lindesberg och Lekeberg men det är naturligtvis ett tätt samarbete
med Fredrik.
Man vill ha tips på intressanta cirklar/ämnen att ha med i utbudet. Kan en kurs i ”paddhantering” var intressant?
Börje ställde frågan. Inga glädjetjut direkt men kanske lite betänkande till nästa möte!?
I Lottas frånvaro så fick Börje kort rapportera om kommande resor där julbord på Cinderella 21-22 november är
närmast. Kostnad 600:- per person. Platser finns kvar.
Efter detta kom kaffepausen. Som tilltugg var det små pariservåfflor.
Kommande händelser är nästa möte 19/10 då trivselsångarna kommer och underhåller. Före detta så är det PUBkväll på restaurang Tango i Glanshammar 17/10 kl. 18.00. Underhåller då gör ”Kungen” Fagerman.
Nästa punkt på dagordningen blev som vanligt dragning av lotterierna.
Korgen vanns som vid förra mötet av turgubben Eric Ringvall! Denna gång på nr 82. Han hade också lyckan att
vinna tröstpriset en blomma. Till saken hör också att han inte själv valt lotterna utan bett Berit W att ”dra av par
stycken”!
Gemensam avslutning med att Du gamla du fria sjöngs till ackompanjemang av Berit Blomberg på piano!

Vid anteckningarna: Kenneth Emanuelsson.

