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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar
medlemsmöte 2017-11-03 kl. 14.00-ca 15.45.

Med ovanstående egenskrivna dikt kunde ordförande Börje Gustafsson hälsa dagens ca 115
medlemmar välkomna till dagens möte. Trots att det var Alla helgons dags afton och att många moroch farföräldrar är engagerade i den pågående ”läsveckan”, var alltså anslutningen god!
Därefter presenterade han dagens underhållare: Kaj Lärka. En 38-årig underhållare ursprungligen från
Göteborg men numera boende i Norrköping.
Kaj presenterade sig själv som en företrädare för ”Bondkomik i hambotakt”. En person som sysslat
mycket med revy, bl.a. medverkade han i ”Tjadden” Hellströms sista revy. Hans instrument är
dragspel, eller ”prostataorgel” som han själv sa.
Framträdandet var en blandning av historier, berättelser och mer eller mindre kända äldre melodier.
I början kom ”Medel mot kalla fötter” ( historia), Bondbröllop med jitterbugg m. fl. Sedan från en
revykuplett av Povel Ramel; ”Hälsa på i det gamla släkthuset”.
Ett återkommande djur i hans framträdande var kon. Där läste han upp en uppsats av en kille i
mellanstadiet som beskrev kons alla delar. Han framförde även en melodi ( eller vad kallar man den
här sortens musik? ) av ”Skånska Lasse”. ( För att känna igen de namn Kaj nämnde på artister behöver
man vara i vår ålder!). Vidare en melodi han lärt sig av John Harrysson: ”Hårväxtmedlet”.
Som mellanspel vid något tillfälle i framträdandet spelade Kaj en rent instrumentell melodi.
Som näst sista melodi framförde Kaj Astrid Lindgrens ”Fattig bonddräng”. Avslutningen blev en helt
instrumentell melodi, nämligen ”Boeves psalm”.
Efter detta kom Börje upp på scenen och tackade för ett roligt och underhållande program. ( Det tror
jag de flesta kunde skriva under på!)
Börje tyckte att ett extranummer liksom hör till och det blev det också; En melodi som handlade om
Askersund från ”Svarta masken”.
Lotta kom sedan med information om resor:
- Julbord på Cinderella 22-23 oktober. Finns några platser kvar. 590:-/person är kostnaden.
- SPA-resa 2018-02-07 med Birka Princess. Kostnad 745:- inkl. SPA. Minst 35 st för att resan
skall bli av.
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Polenresa 2018-04-02. Besök i Warszawa, Krakow, Auschwitz och Gdansk. 7.580:-/person.
För tillfället har Lotta 39 anmälda.

Så kom en ”nyinsatt” punkt: Presentation av en almanacka 2018 med fågelmotiv. Den presenterades
av Jonas Claesson, naturfotograf från Kumla, och Per Gustafsson med förflutet från NA.
Jonas intresse för naturfotografering väcktes under en treårig sjukhusvistelse och en där verkande
läkare, som tog med Jonas på olika fågellokaler och naturintressanta platser.
Efter presentationen och efter mötet fanns möjlighet att köpa almanackan i entrén för 200:-. Många
köpte!
I samband med detta talade Börje om nästa möte 15/12 ( Lucia) att betalningen 200:-/person måste
vara inbetald senast 6/12. Det finns några platser kvar. Anmälan till Anita P.
Han flaggade också för svenskt och asiatiskt julbord vid Coco Green för 149:- (!), Olof Palmes torg.
Datumen var 7/12, 12/12 och 13/12. Listor fanns på scenen för att anteckna sig.
Kaffe följde nu med smörgås och dubbel kaka.
Som så många gånger tidigare vill jag framhålla bordsdekorationerna som kommittén gör och att folk
lägger märke till dem! Den här gången vaser med höstastrar och kärleksört samt skålar med grönmossa, enris och snöbär. Och naturligtvis värmeljus!
Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus korg. Man fick vara tidig om man skulle få en lott på
korgen!
Handmikrofonerna fungerade inte så Börje fick assistera som ”utropare”!
Korgvinnare denna dag blev Gudrun Saverman med lott nr 7!
Efter att Börje tackat alla för att de kommit och kommittéerna för gott arbete avslutades det hela med
att vi gemensamt sjöng Du gamla du fria acapella.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Hösten kan också vara fin med mjuka färger!

