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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar
medlemsmöte 2017-09-01 kl. 14.00-ca 16.00.
Höstens första möte skedde till på en fin fredag med lite känning av hösten. Trots det vackra vädret
kunde ordf. Börje Gustafsson hälsa ca 115 personer välkomna varav tre nya som var med för första
gången.
Börje presenterade sedan punkt två på dagens program: Besök av Seniorshopen med Annika Svärd
som ansvarig. Han förklarade också att efter det ordinarie mötet, skulle alla få chansen att göra sina
köp. Detta för att undvika för mycket oordning under själva mötet.
Annika hade en mängd kläder för både kvinnor och män men naturligtvis var merparten damkläder. Vi
vet alla det tålamod som damer har med att gå igenom otaliga stänger med kläder utan att för den skull
tappa tålamodet!
Som mannekänger ställde föreningens egna medlemmar upp. På damsidan var det Lotta Gustafsson,
Margareta Gustafsson, Anita Ryding och Gun-Britt Johansson. Manliga modeller var Kenneth
Emanuelsson och Börje Gustafsson.
Damerna gjorde tre ombyten och herrarna två samt en avslutande med snygga rosamönstrade
nattlinnen. Det sista uppskattades av alla ( tror jag ). Som avslutning fick alla ställa upp sig på scenen.
Annika tackade för hjälpen med visningen och alla fick en stor applåd.
Efter modevisningen följde dagens viktigaste punkt; kaffe! Kommittén hade förnyat sig med
smörgåsar typ Lingogrova med pålägg. Jag tror alla uppskattade detta. Som komplement var det
muffins.
Som alltid var borden dekorerade med blommor. Idag präglade av den kommande hösten. Bl.a. var det
astrar, lejongap och dalior. Snyggt!
Lotta Gustafsson informerade sedan om resor. Först julbord på Cinderella 22-23 november där det
hittills är 76 anmälda. Kostnad 590:-.
Planerade framåt är SPA-resa 2018-02-07 med Birka Princess samt en Polenresa 2018-04-02 med
besök i Warszawa, Krakow, Auschwitz och Gdansk. Resan sker med buss och båt. Kostnad inkl. allt
är 7.580:-.
Kenneth informerade att sista boccian är kommande onsdag. Därefter blir det ett antal promenader.
Han efterlyste också deltagare till 3-kampen i Karlslund 14/9 kl 10.00-ca 14.00.
Börje talade om att:
Det är PUB-afton på Coco Tai 18/9 kl. 18.30. Kostnad 50:-. Som underhållare kommer Jan
Carlsson känd som kryssningsvärd på Vikingline och Birka Princess.
- Höstfesten 6/10 kl. 14.00 i bygdegården. Kostnad 120:- skall vara betald senast 27/9.
- Sören Hjalmarsson och Börje är med i KPR. Från SPFs sida har man framfört kravet att
personer efter 90 år skall få vård- och omsorgsboende utan behovsprövning om man så vill.
V40 är det Seniorfestivalen. Börje medverkar som konferencier på lördagen. På lördagen medverkar
också Seniorshopen med två visningar. Annika S ville gärna ha med de mannekänger som medverkat
under dagens visning.
Onsdagen den 18/10 kl. 18.00 har vi en egen PUB-afton på Tango, Glanshammar. Var och en betalar
och beställer sin egen mat och dryck.
Som underhållare medverkar Jonny ”Kungen” Fagerman som vi känner från 40-årsjubiléet.
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Efter dessa informationer var det dags för lottdragningar: 8 ringar samt korg. Dagens korgvinnare blev
Lennart Persson på lott nr. 16. Grattis!
Mötet avslutades med att Börje tackade alla som kommit samt kommittén och lotteriansvariga för gott
jobb. Alla välkomnades även till höstfesten 6/10.
Mötet avslutades med att alla sjöng Du gamla du fria. För ovanlighetens skull a capella utan
ackompanjemang av piano.

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Mannekängerna samlade på scen efter visningen.

