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Anteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte 2018-

08-24 kl. 14.00-ca 16.00.  
 

Årets sommar har varit mycket varm, ibland rent utav het. Till dagens möte hade temperaturen blivit 

mera normal och alla de ca 90 deltagarna på mötet klarade sig utan solfjädrar. 

Efter en del mickel med ljudanläggningens komponenter i bygdegården, kunde ordf. Börje hälsa 

dagens underhållare, The Country Gospels Sisters, välkomna med en egenskriven inledningsdikt: 

 
Nu känns det som att årstiderna mot hösten bär 

men vad gör det när The Country Gospel Sisters är här 

och när vi får höra sång från deras bröst 

glömmer vi alla tankar på en tråkig höst. 

 

Lotta kommer därefter att för ER berätta  

hur vi kan med reseverksamheten fortsätta 

och vilka platser hon tycker vi ska besöka 

för att vi vårt geografiska kunnande ska utöka. 

 

Som vanligt blir det trevlig gemenskap 

fjärran från allt tal om främlingsskap 

men nu är det dags att välkomna Er alla 

och kanske med sångerskorna tralla. 

 

När de båda systrarna Maud och Gunnel framförde sina sånger, uppfyllde man helt sitt artistnamn. Det 

var verkligen en blandning av gospel och country! 

Man började med ”Turn your radio on”. Sedan följde bl. a. ”Cottonfields”, ”Blue eyes crying in the 

rain”, ”I saw the light”, ”Keep on the sunny side”, ”Two hands”, “Mama, say a special prayer for me”. 

Systrarna avslutade med “When the road is gone be under”. 

Börje tackade  för framträdandet och sa att vi fått en bra inblick i vad som händer på ”andra sidan”. 

 

Därefter kom programpunkten ”Lotta om resor”. 

-  Måndag 27/8 kl. 14 samling vid bygdegården för gemensam resa i bilar till Hans Toressons 

gårdsmuseum i Torp. Minst 15 st som skulle anmälas efter mötet. 

-  Dalhalla nära förstående. Fullt. 

-  Resa till Hjalmars revy är även fullbokad. 

-  Julbord med Cinderella 22-23 november, 600:- per person. Platser finns kvar. 

2019: 

-  Fredriksdalsteatern, Mandelmanns mm i södra Sverige. Datum inte fastställt. 

-  Sedvanlig vårresa till Åland planerad. Datum inte klart. 

-  Distriktet planerar en resa till Irland. Planering pågår.   

 

Efter detta nämnde Börje om det kommande valet att vi alla bör gå att röste oavsett partitillhörighet.  

 

Så det sedvanliga kaffet med smörgås och muffins. Borden som vanligt fint dekorerade med en vas på 

varje bord med aster, rödklöver, prydnadsgräs och något som liknade gullregn. Fint gjort av 

kommittén! 

       

Avslutningen på mötet närmade sig nu och det innebar lottdragning på ringar och korg. Korgvinnare 

blev denna gång Eric Ringvall på nr 32. Grattis! 
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Mötet avslutade med att ordf. tackade alla som kommit och att nästa möte är Höstfesten 21/9  

(anmälan till Anita P ). Kostnaden är 130:-. 

 

Gemensam avslutning med att Du gamla du fria sjöngs utan ackompanjemang denna gång.            

       

                                    

Vid anteckningarna:   Kenneth Emanuelsson.   

                                          

 

 
 

En nyttig varelse som det funnits gott om denna sommar! 

 


