Glanshammar

1(2)

Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar
medlemsmöte 2017-12-15 kl. 14.00-ca 16.30.
Denna dag med besök av Lucia kunde ordf. Börje Gustafsson hälsa ca 130 välkomna till bygdegården
i Glanshammar. Detta gjorde han med en av sina egenskrivna dikter ( se bild nedan ). Efter att han läst
upp välkomstdikten var det dags att välkomna in Lucia med sitt följe. Det var barn från de lägre
klasserna i Glanshammars skola.
Det hela leddes av kantor Maria Ottenius och Katarina Carlsson. Den senare med bara några
arbetsdagar kvar till sin pensionering.
Lucian med sina tärnor, tomtenissar och en stjärngosse framförde med bravur några av de vanliga
sångerna: Lusse lelle, Goderafton, Vi tänder ett ljus i advent, Stjärna i vinterland, Vi komma från
pepparkakeland, Staffan stalledräng, Gläns över sjö och strand m. fl. Därefter tågade man ut medan
man sjöng Sankta Lucia. De avtackades av publiken vid uttåget med starka applåder! Man måste säga
att barnen är bra på att framföra sina sånger
utan någon texthjälp!
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 inget lyxjulbord
men fullt tillräckligt med det som man väntar
sig skall finnas på ett julbord. 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.
Så var det dags att Lotta talade om kommande
resor. Börje inledde dock med att tala om att
SPF bowlingsektion stått för årets
förbundsmästerskap med ca 220 deltagare från hela landet. Allt fungerade till belåtenhet och om man
vill delta nästa år så får man ta sig till Falun.
Lotta då: SPA-resa 7-8 februari. Platser finns kvar. Resan till Polen är full och man kommer att
försöka ordna studiecirkel i Glanshammar och ev, i Örebro.
Till Dalhalla är en resa planerad 1-2 september 2018. Det är avslutning för säsongen med fyrverkeri.
Okänt vilka som uppträder. Övernattning i Tällberg. Götlunda buss kör.
I oktober ordnar förbundet en resa till Helsingfors och Chess. Mer detaljer senare.
Sören Hjalmarsson har varit på KPRs sammanträde ( Börje ingår också i KPR ). Temat var Vård- och
Omsorgsboende. Det behövs 200 platser vartannat år till 2024. I planerna ingår att förse Skebäck med
övervåning, Karlslundsgården klar 20180201, Brickebacken klart 2021 och Bettorp 2024. Till 2030 är
behovet 729 platser.
Med hjälp av VR-glasögon kan man gå runt i se hur framtida byggnationer kommer att se ut. Enligt
Sören så var Börje den enda som provade detta.
Det kommer i framtiden att finnas en massa teknik inbyggd såsom rörelsekänsliga mattor, golvsocklar
som tänds när man reser sig upp, kameror där den boende kan kontrolleras samt wifi i alla lägenheter.
Syftet med all teknik är att säkerheten för de boende skall bli större så att de slipper att
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ex.vis falla och bli liggande utan hjälp. Tekniken är till för att hjälpa och inte stjälpa men det gäller att
utnyttja den på ett positivt sätt så att den inte blir ett för påträngande övervakningsverktyg.
För närvarande är det 7 års kö och den största svårigheten är kunnig personal. Där är det brist.
Kenneth berättade sedan om hur läget är för övertagandet av bygdegården är. Det börjar bli en tråkig
följetong med ständigt framflyttade beslutsdatum! För tillfället är det så att ärendet är vid den juridiska
enheten på Örebro kommun. Där skall man besluta om vem som har rätt att ta beslutet! Vad vi förstår
så är nästa troliga övertagandedatum halvårsskiftet 2018 ( 1/7 ). Men ingenting är fastställt! SPF lider
ju inte då utnyttjandet av bygdegården är 0 kronor så länge inga beslut tagits!
Kaffe följde nu med kringla och pepparkaka.
Under kaffepausen tog Börje upp frågan om det fanns intresse för en matlagningskurs. Han sa inte om
det gällde män eller kvinnor men jag utgår ifrån att det gällde männen! Handuppräckning gav ett antal
som kan bedömas vara tillräckligt för att starta en kurs. Fortsättning följer!
Lottdragningen kom därefter med 8 ringar plus två korgar. Att inte alla fick lotter nämner jag för sista
gången!
Vinnare av korg ett blev Sigbritt Persson med lott 95 och på korg två Nils Gustafsson på lott 84.
Efter att Börje tackat för skänkta vinster, alla som kommit och kommittéerna för gott arbete nämnde
han att alla är välkomna till nästa möte 19/1 2018.
Ordningen återställd så att Berit Blomberg som avslutning ledde oss i vår nationalsång Du gamla du
fria.
Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.

Vår kommitté som sköter det praktiska med dukningar, mat, kaffe och förberedelser inför våra möten.
Fr. v : Bo Johansson, Leif Eriksson, Sigbritt Persson, Anita Pettersson ( värdinna ), Gudrun Johansson,
Sven Olsson, Siv Olsson och Kjell-Åke Andersson. På bilden saknas Åke Karlsson.

