Glanshammar

1(2)

Anteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 2018-11-16.
Vi har nu haft ett antal gråa dagar men idag kunde ordf. Börje konstatera att vädret var på den soliga sidan när
han välkomnade dagens ca 110 besökare.
Efter detta välkomnades dagens underhållare, Lage Holmström. Lage hade med kort varsel inkallats med Olle
Munkstens hjälp för att vara dagens underhållare då den bokade från brandkåren blivit sjuk.
Lage och Olle känner varandra väl då de båda ingår i Trivselsångarna där den förstnämnda trakterar klaviaturen
i sånggruppen.
Dagens program skulle vara ett med Hasse och Tage men eftersom Lage glömt sin ryggsäck hemma med noter
och program så blev ersättningsprogrammet ersatt av ett improviserat program!
Som sagt så blev det ett improviserat program där starten var att Lage pratade om sin utrustning och hur saker
kunde plockas samman. Han hade inte så mycket till övers för den utrustning som tillhör vår bygdegård men
läget är ju som det är! Han gjorde reklam för det tänkta programmet med Hasse och Tage och tyckte själv att det
är väldigt bra och erbjöd sig att gärna komma tillbaka och framföra det.
Han berättade att de båda revymakarna gärna åkte till USA och lät sig inspireras av vad som framfördes där.
Som exempel framförde Lage ”Vad har dom för sig i banken efter klockan tre” och ”Har ni cykellås”.
Sedan halkade han in på Nobel och tyckte att historien runt honom och familjen kom fram alldeles för lite. Bl.a
betydelsen av hans hushållerska Bertha Kinsky, senare Bertha von Suttner som fick Nobels fredspris för sitt
fredsarbete.
Sedan blev det ett nytt spår med Povel Ramels ”Den finska klockan”, ”Underbart är kort” och slutligen ett
potpurri på tre melodier. Sedan kom en ABBA-låt; ”Thank you for the music” och ”Bortom sol och måne” av
Benny Andersson.
Nu blev det Olle M`s tur att framföra ”Stetsonhatt” av Hasse och Tage.
Lage hade nu fått upp ångan och drog ett antal historier mer eller mindre rumsrena! Det hela avslutades med
Evert Taubes ”Serenaden i San Remo stad” efter ca en timmes blandat program.
Börje kunde efter detta tacka Lage för ett nöjsamt framträdande!
Nu Lotta om kommande resor:
☺ Julbordsresan 21-22 november med Cinderella.
Resor 2019:
☺ 3/3 Teaterresa till Oscars ”Såsom i himmelen”. Kl. 15.00 trerätters på Glashyttans värdshus. Pris okänt.
☺ 5/7 resa till Fredriksdalsteatern Helsingborg där vi får se ”Var god dröj”. Vi bor på Grand Hotel i Göteborg.
Resan omfattar fyra dagar med ett omväxlande program med besök på olika platser, båttur HelsinborgHelsingör mm. Pris 4.290:-.
Sedan informerade Börje om vad som händer i området Vård och Omsorg Öster där Börje är med. Där hanteras
hur vård, omsorg och hemtjänst sköts. Man har nu besökt samtliga äldreboenden i området och det bästa, eller
där de flesta av dem som gjorde besöken skulle kunna tänka sig att bo på slutet, Var Hagagården i Glanshammar!
Nu kommer den gemensamma nämnden att delas så att det blir en för Hemtjänst och en för Vård och Omsorg.
Efter detta dagens kaffepaus. Smörgåsar samt små muffins. Borden den här gången dekorerade med nejlikor
och rölleka; blandat vilt och odlat.
Nästa möte 14/12 är julbord med Lucia. Kostnad 220:-. Anmälan och betalning skall vara inne senast 5/12. Anmälan till Anita Pettersson.
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Nästa punkt på dagordningen blev som vanligt dragning av lotterierna.
Den här gången var det Harriet Björkqvist som vann med lott 8.
Efter Börjes tack till lotteri och kommitté stundade den sedvanliga gemensamma avslutningen med att Du
gamla du fria sjöngs till ackompanjemang av Berit Blomberg på piano!

Vid anteckningarna: Kenneth Emanuelsson.

Årets julmarknader har startat och här är en bild från Dylta Bruk som för första gången var med i den s.k.
slottsrundan där deltagarna ambulerar runt mellan olika slott och gårdar i Svealand och Götaland.

