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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar 

medlemsmöte 2017-05-19 kl. 14.00-ca 16.00.  
 

Vårens sista medlemsmöte öppnades av vice ordf. Sören Hjalmarsson då den ordinarie ordf. var 

upptagen med annat uppdrag. 

Sören började med att tala om vad som hänt 19/5 under åren och började med att Napoleon instiftade 

en orden som bland andra vår kung och drottning fått men även PG Gyllenhammar och avslutade med 

IFK Göteborgs vinst i ?. 

Sedan fortsatte han med att presentera dagens underhållare: Trivselsångarna. 

Vad jag kunde se var de 20 st och var inte enbart sångare utan hade även piano/keyboard, gitarr, 

klarinett, trummor och dragspel. 

Dagens tema var att allt som framfördes var från musikaler. Det hela leddes av Karin Stjärnqvist på ett 

proffsigt sätt. Under programmet framträdde tre stycken som solister, två damer och en herre. 

Man inledde med ”Willkommen, Bien ven nye, Welcome” och fortsatte sedan med bekanta melodier 

från ett flertal musikaler. Melodierna kom från bland andra Cabaré, Oklahoma, Hello Dolly, New 

York, New York, Stop the world, My fair lady, La cage aux folles, Phantom of the opera, Trollkarlen 

från Oz och Good news. 

Under vissa av melodierna så framträdde solosångare och man hade också lite enklare gestaltningar av 

en del figurer i kabaréerna. Allt framfört på ett proffsigt sätt, ingen stakade sig! 

Som avslutningssång hade man “There´s no business like show business”. 

 

Efter att Sören tackat Trivselsångarna för ett mycket bra framträdande talade han om att Börje och han 

hade varit på KPR-möte och fått diverse informationer. Det gällde det Anhörighetscentrum som finns i 

Örebro som man når via kommunens växel. Vidare fanns en representant från Elgströmska gården för 

att svara på frågor. Gensvaret var dåligt och man fick egentligen inga svar. 

Vidare att ett nytt äldreboende är på gång där man har sensorer i hela golvet. Det innebär att man kan 

ha en kontroll dygnet runt på den som bor där. Sensorerna kan ställas in individuellt för olika personer 

för att avkänna när någon går upp, faller eller något annat. Det hela är säkert bra för individen det 

gäller som en säkerhet men jag får i alla fall en obehagskänsla typ ”Storebror ser Dig”!  

 

Lotta Gustafsson talade sedan om kommande resor; Höga kusten 3/7, julbord på Cinderella 22-23 

november och att planeringen börjar för nästa år inom distriktet, där nu Lotta är invald i 

distriktsstyrelsen som reseplanerare. 

 

Efter detta kaffepaus med sedvanliga mackor och till detta mazariner. Lite tidigt för liljekonvaljer men 

det var blad kompletterade med vita spireablommor i vaserna. 

 

 Efter kaffet lite mer information från Sören om ett par nya trafikmärken, bl.a gällande när cyklister 

har företräde. Han nämnde också de möjligheter till att få kurser i vad man skall göra för att klara sig 

72 timmar utan fungerande el, vatten och vad som mera kan drabbas vid ett katastrofläge. 

 

Kenneth hade en kortare information om läget på friskvårdfronten och gjorde reklam för gökottan den 

10/6 kl. 07.00 vid Essundet.  

Läget med byggdegården är oförändrat och ev. övertagande är för tillfället kanske vid årsskiftet.  

 

Lottdragning följde. För dagen var det ovanligt lite folk på mötet, uppskattningsvis ca 85 st, varför det 

var lite trögt att få ut alla ringar. Sigbritt Persson visade sig vara bra på att få slut på alla ringar så det 

var inget problem. Det lite mindre antalet besökare berodde förmodligen på det fina vädret till skillnad 

mot de kalla dagar vi haft hittills. 

Två korgar lottades ut. Britta Häll vann den första på nr 60 och bordsgrannen Ingegerd Strömberg 

vann korg nr två på lott 23.  
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Bild från när vi gick Karsjön runt 26 april. 23 medlemmar deltog och här är det fikapaus vid norra 

sidans vindskydd. 

 

Efter avslutad lottdragning tackade Sören de som kommit, de som stått för lotteriet och matgruppen. 

   

Mötet avslutades med att alla sjöng Du gamla du fria under Berit Blombergs ledning. 

 

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.     

 

 

 


