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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar medlemsmöte i 

Församlingshemmet 2023-01-23 kl 14.00. 

 

    Så var det dags att starta årets medlemsmöten! Till mötet kunde v. ordf. Kenneth Emanuelsson 

hälsa ca 80 medlemmar välkomna inklusive en ny. Han började med att flagga för kommande 

årsmöte den 20/2 kl 14 i Församlingshemmet. Anmälan till mötet skall vara inne till torsdag 16/2. 

Detta på grund av att antalet personer är begränsat i lokalen. Anmälan görs till Anitha P, 070-250 72 

13, eller Gudrun J, 070-566 87 03. Gäller även för tårtor! 

    Som kutym för årsmötet är att medlemmarna bidrar med tårtor, som ersätts med 100:-/st, samt 

bullar. Det senare är redan klart att Lotta Gustafsson bidrar med. 

    Efter denna inledning var det dags för dagens underhållare att framträda; P-O och Kajsa, båda med 

efternamnet Holmberg.  

 
 

     De bjöd på ett lättsamt och mycket trevligt program där låtarna blandades med trevligt berättande. 

Framträdandet delades upp med en del före och en del efter fikat Bland melodierna fanns Rosa på bal, 

Fantasisnoa, Pepparns jubileumsmarsch och Födelsedagsvals till Mona. Programmet avslutades med 

Viggen där publiken fick vara med och bidra till stämningen. 

De fick ett stort tack och en kraftig avslutande applåd för sitt framträdande!  
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    Efter detta redogjorde Lotta G för kommande digra reseprogram: 

⁕  15/3 Ullared med övernattning. 08.50 från Götlunda. 1.450:-. 

⁕  14/5-18/5 Tyskland svenskbygden, Wismar-Stralsund-Rügen, 6.400:-. 

⁕  29/5 Göta kanal med ett par stopp, 1.050:-. 

⁕  12-17/8 Finland. Siljaline samt buss i Finland, 9.780:-. 

⁕  20/4, resa till Holland fulltecknad. 

    Kontakta Lotta G på tel 0702-46 53 97 för info! 

 

    Olle Munksten talade därefter om bygdegårdens vara eller inte vara. Något som pågått sedan 2015 

med många turer utan slutligt resultat. Mycket arbete lades ned av den av kommunen önskade 

Bygdegårdsföreningen som man ville ha som kontakt. Under 2019 lades den vilande då 

kommunikationen med kommunen var envägs från föreningens sida och all information kom för sent 

och bakvägen. För tillfället fram till halvårsskiftet har Futurum skolan som hyresgäst. Efter den 

perioden söker man en ny hyresgäst. Vad händer om man inte hittar någon sådan? 

 

   Lotterierna blev dagens sista punkt med fem ringar. 

   Efter dessa påminde Kenneth om årsmötet och att anmälan om deltagande skall vara inne senast 

16/2. 

   Efter tack till alla som kommit och de som gjort mötet möjligt att genomföra på ett bra sätt, 

avslutades mötet med att vi gemensamt sjöng vår nationalsång under Berit Blombergs ledning. 

 

 

Vid Anteckningarna: Kenneth Emanuelsson. 


