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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte i 

Församlingshemmet 2022-08-29 kl 14.00. 

Så var det då dags för höstens första möte, denna gång på ny plats och ny veckodag. Valet av ny 

plats hänger samman med att bygdegården utnyttjas av skolan till matsal och att flera delar är 

avstängda pga detta. Även parkeringsreglerna är en försvårande omständighet. Sedan är det ju så att 

Församlingshemmet inte är gratis och att antal besökare är begränsat till 100 personer! 

Nåväl, denna dag kunde ordförande Sören Hjalmarsson hälsa ca 70 personer välkomna till vår nya 

mötesplats. Samtidigt kunde han också hälsa dagens underhållare välkommen; nämligen Inger 

Stähring-Holmberg. Hon har ett förflutet 

som lärare och som medverkande i olika 

orkestrar. Hennes pappa hade Stährings 

orkester och själv har hon haft Ove Martins 

damorkester. 

Normalt har hon en partner med sig men 
var idag ensam assisterad av sin man. Hon 

framförde ett antal låtar från 50-, 60- och 

70-talet. Inledningen blev "En kväll i juni"

följd av "Jag ringer på fredag. Till sina

sånger använde hon också gitarr och

altsaxofon. Vissa melodier blev utan sång

och då bara med altsaxen. Andra melodier

var "Summer holiday", "When you walk in

the room", "Happy birthday sweet sixteen"
och som avslutning "Sån't är livet".

Mellan de olika låtarna berättade Inger om 

vad hon gjort och vilka hon träffat under 

livet, bl.a Dolly Parton. Efter sitt 

framträdande fick hon varma applåder. 

Inger under sitt framträdande med altsaxofonen. 

Efter detta hade Sören en "kluris" där det gällde att med hjälp av 4 premiärer komma fram till ett 

årtal. Svaret kom senare och var år 1961. 

Sören fortsatte sedan att berätta lite om hur resan till var vi nu är hade gått till: Först bygdegården, 

sedan provdukning av Krogesta missionshus, tillbaka till bygdegården och slutligen beslut om För

Samlingshemmet. Där var för övrigt bara måndagen i veckorna ledig. 

Lotta om resor: 

12/9 lunchkryss med Lagerbjelke. 53 anmälda vid mötet. Fler får plats. 350:- inbetalade och 

bokat senast 6/9. 

- 4/10 seniormässa i Stockholm. Resa genom distriktet. Pris är?

- Julbordsresa med Cinderella 21/11 i kombination med besök på Lasse Åbergs museum. Pris ?



2(2) 

Mer information: Sören är med i KPR men första mötet har inte varit ännu i höst så det fanns inget 

nytt att komma med. 

Helena Hjalmarsson är med i distriktets styrelse och är där vår representant. 

Nästa äldreboende är planerat i Brickebacken och där är vi med i processen. 

Ett stort behov (tror vi) finns för att lära sig mera om internet, telefon och allt som rör dagens sätt 

att sprida och inhämta information. Vår IT-ansvarige Kjell Isacson sa några ord om detta och hans 

förslag är att man till honom skickar in vilka frågor och problem man har. Detta gör man enklast på 

hans mail. Sedan efter intresse så kan det vara lämpligt att i kanske mindre (?) grupper gå igenom vad 

som är problem/utbildningsbehov. 

Dagens fika skedde efter Ingers framträdande och till skillnad mot tidigare så var det bulle med 

kaka. Kom gärna med åsikter om detta! 

Dagens sista händelse var lotterierna som idag var 5 ringar. Ingen korg. 

Därefter tackade Sören alla som bistått och arbetat för att dagens möte kunde genomföras smidigt som 

vanligt! 

Mötet avslutades med att vi traditionsenligt gemensamt sjöng Du gamla du fria under ledning av Berit 

Blomberg trakterande Församlingshemmets piano. 

Vid anteckningarna: Kenneth Emanuelsson. 


