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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte
2018-12-14 kl. 14.00-ca 16.45.
Denna lite gråkalla dag kunde ordf. Börje Gustafsson hälsa en välfylld bygdegård med 131 deltagande gäster
välkomna. Detta med en av sina egenskrivna dikter ( ses nedan ) som samtidigt var ett välkomnande och
beskrivning av vad komma skulle under dagen. Efter detta kunde han välkomna dagens luciatåg bestående av
Guldkornens stjärnkör. Totalt 26 stycken om jag räknade rätt.
Det hela leddes av de båda kantorerna Jenny Nordström och Maria Ottonius.
Lucian med sina tärnor, tomtenissar och en stjärngosse tågade såväl in som ut sjungande Sankta Lucia.
Under deras framträdande kunde vi sedan höra flera varianter av sånger där Lucia var huvudpersonen men
även de övriga bekanta sångerna om pepparkaksgubbar, Staffan stalledräng och tomtar som kom fram ur
vrårna. Allt framfördes på ett klart sätt utan stakningar och som vanligt imponeras man av alla utantill lärda
sånger!
Vid uttåget fick de varma applåder.
Börje tackade sedan ledarna för att de kommit och hoppades på
återseende nästa år.
Så var det dags att avnjuta årets julbord från Götlunda
framdukat av Anita P och övriga kommittémedlemmar. Det var
det vanliga omfånget ( jag saknade revbensspjällen ) men med
fler rätter än som egentligen var beställt men kostnaden var
densamma. Allt smakade gott och alla blev mer än väl mätta.
Till detta fanns julmust och jullättöl som dryck. Borden var
dukade så alla fick ta med sig sin tallrik och fylla på valfri
mängd. Dekorationerna var värmeljus och enriskvistar med röda
band.
Nästa punkt blev Lotta som talade om kommande resor.
Lotta då: SPA-resa 21-22 januari. Anmälan senast 21 december.
Sedan står Åsbro SPF för en resa till Helsinfors 26/3 2019 där
Chess står på programmet.
Hon nämnde också att det pågår en bokcirkel och att man där
planerar en resa till Stockholm. I lokalen fanns en som deltog i cirkeln. Intresserade får på egen hand ta
kontakt om man vill följa med.
25 maj blir det en resa Oslo-Köpenhamn-Oslo. Kostnad ca 2.900:-.
I/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:-. Programblad för resan delades ut av Lotta.
Börje tog upp vad som händer med KPR. Vi har tidigare haft två lokala KPR och ett centralt. De två lokala
har tagits bort så att det endast blir ett centralt. Till en av två ordinarie ledamöter blir Sören Hjalmarsson.
Den andra kommer från Kilsbergsbygden. Dessutom finns två ersättare som kommer från Kamraterna och
City.
Dags för dagens kaffe! Denna dag var det punschrullar med pepparkakssmak.
Vid nästa möte 18/1 2019 kommer Thomas Nilsson från Nerikes Brandkår att medverka. Skulle varit med på
förra mötet men blev då sjuk. Vad man skall tänka på vad gäller brandfaror är ju fortfarande aktuellt ävan om
julen är över.
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Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus korg.
Vinnare av korgen blev Göran Essén med lott 25.
Efter att Börje tackat för skänkta vinster, alla som kommit och kommittéerna hälsade han alla välkomna till
nästa års första möte.
Mötet avslutades med att Håkan Ström med stark stämma ledde oss i vår nationalsång Du gamla du fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Delar av kommittén vid SPF Julbord 2008-12-12.
Fr. v. ser vi Bernt Pettersson, Henry Blomberg, Kalle Saverman och Torvald Häll. Observera att alla har
kavaj eller väst och slips! Snygga tomteluvor!
Tomtarna på bilden till höger ingår inte i kommittén!

