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Anteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 2018-

05-23 kl. 14.00-ca 16.15.  
 

Till vårens sista medlemsmöte och tillika Vårfest kunde ordf. Börje G hälsa en som vanligt välfylld 

salong. Någon plats var tom men så är det ju alltid att det sker saker i sista stund, speciellt i vår ålder 

och med lång föranmälningstid. 

Sin vana trogen hade Börje författat en liten välkomstvers som ni kan läsa nedan. 

Efter välkomnandet så framträdde dagens underhållare; i detta fall vår egen SPF-kör under ledning av 

Olle Munksten och med Berit Blomberg vid pianot. Ovanligt för dagen var att de åtta sångarna hade 

fler   herrar än damer! 

Man började med ”Välkomstsång” följd av ”Violer till mor” ( med tanke på Mors dag ) och sedan ett 

potpurri av fyra melodier med tema ”våren”.  

 

Efter detta så kom dagens ”matäta” som var Fransk köttgryta med antingen potatis eller ris, sallad, 

bröd och dricka. Idag var borden dekorerade med tidiga lupiner och gröna servetter. 

 

När alla ätit sig mätta så återkom kören och det blev ett lagom antal kända allsånger som ”Säg det med 

ett léende”, ”Det är kvinnan bakom allt”, ”Ellinor dansar” med flera. 

Som avslutning läste Olle M en dikt, ”En dikt för gamla”, som handlade om en 99-årig man som ”på 

en kurs i data, träffade en Beata”. Nu skulle man gifta sig och 

hoppades att bröllopsnatten skulle bli bra med hjälp av Viagra. 

Det är inte länge sedan vi hörde den men den blir inte sämre 

av det! 

 

Efter detta tackade ordf. för den fina underhållningen och 

tyckte att det var bra att vi har en så bra egen resurs. 

Han talade vidare om att han varit på en konferens i egenskap 

av vice (?) ordförande i Kyrkogårdsnämnden. Där deltog Lennart Palm med ett föredrag med namnet 

”Gravallvarligt”. Ett mycket trevligt föredrag och det finns chans att Lennart, känd från Melodikrysset, 

kan medverka på något av våra möten.  

    

Lotta om resor: 

1-2 september Dalhalla. Kostnad 3.200:- inklusive övernattning i Tällberg, mat, besök på Zornmuséet 

och besök på Leksands Knäckebröd AB. Det är fyrverkerikonsert med Magnus Karlsson ( ny artist 

mot tidigare). 

Julbord på Cinderella 21-22 november. 

18 september resa med förbundet till Rehn/Mosel. 

  

Kenneth E informerade sedan om att vårens promenader är avslutade och att boccian börjar onsdag 

nästa vecka. Promenaderna har bl.a. varit till Göljestigen med korvgrillning vid Göljesjön och Hälsans 

stig i Arboga där alla avslutade med gemensamt besök på ett av Arbogas cafèer. Sista promenaden 

skedde i Markaskogen på årets hittills varmaste dag; 28 grader! 

Nästa stora händelse är Gökottan lördag kl. 07.00 16 juni vid Ässundet. 

 

Så följde det sedvanliga kaffet. Denna gång med chokladbollar som tilltugg. 

 

Börje talade om att höstens första möte är den 24/8 kl. 14.00 i bygdegården. 
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Avslutningen på mötet närmade sig nu och det innebar lottdragning på åtta ringar och korg. 

Korgvinnare blev denna gång Anita Pettersson med lott 97. 

 

Mötet avslutade med att ordf. tackade alla som kommit, alla som skänkt vinster ( jag tror det mesta var 

skänkt ) och önskade alla en trevlig sommar. 

 

Gemensam avslutning med att Du gamla du fria sjöngs under Berit Blombergs ledning          

 

    

                                    

Vid anteckningarna:   Kenneth Emanuelsson.   

                                         

   

 
Hästkastanj, varje blomma som en liten orkidé!. 

 

 

 
 

Bild på några av deltagarna på den varma, 28°, promenaden i Markaskogen. 

 


