
 

          

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Hemsida Plusgiro 

Albatrossvägen 78, nb Albatrossvägen 76, nb 0730 22 18 57 Spf.vendelso-brandbergen@telia.com 440 80 28 - 1 

136 66 Vendelsö 136 66 Vendelsö  www.spfvendelso-brandbergen.org  

 

 

Månadsmöte 10 april 2018 
 
Vice ordförande Per-Erik Mattsson hälsade ett 90-tal medlemmar varmt 
välkomna till aprils månadsmöte och vände sig särskilt till en ny medlem. 
Han passade också på att påminna om att det är hög tid att anmäla sig till 
föreställningen av Roj-teaterns föreställning Råttfångaren där vi har bokat 
hela salongen för vår förening. Biljetten kostar 75 kronor inklusive 
förfriskningar och datum är 6 maj. 
 
Sedan var det Kristina Löttigers tur att presentera dagens artister, ”En 
sträng” och ”Ensträngat” som är avdelningar inom Stockholms 
Psalmodikongrupp. 
Psalmodikon är ett ensträngat gammalt stränginstrument som användes 
mycket under 1800-talet i både kyrkor och i hemmen. Vi fick veta hur man 
tillverkade instrumentet och dess historia samt fick sjunga med när gruppen 
spelade. 
 
Eivor Dissing Wester informerade om  

 Jubileumsmiddagen 18 maj. Sista anmälningsdag är 13 april.  

 Vårlunchen är fulltecknad men det går att ställa sig på väntelista.  

 8 – 9 platser finns kvar till landskapsresan till Skåne. 

 Lilla grillfesten är 1 juni utanför vår föreningslokal 

 Nationaldagsfirande i Evabergsparken 6 juni 
 
Äntligen var det dags för kaffet med jättegoda mackor. 
 
Efter kaffet fortsatte informationen . 
Gunnar Hellström berättade att kulturpromenaderna börjat och att nästa går 
till Sundbyberg på måndag 16 april.  
Promenaden 7 maj ersätts med heldagsutflykt till Öja - Landsort och 
föranmälan behövs. Se vidare i Medlemsbrevet. 
Gunnar påminde oss också om att vi ska gå ”för världens barn” under maj 
månad. 
 
Berit Larsson informerade om tisdagsföreläsningen 17 april där Gunnar 
Hellström föreläser om E-hälsa. 
Berit berättade också att vår målarcirkel kommer att ha utställning 13 maj när 
vi har öppet hus i lokalen Albatrossvägen 76 för att fira vårt 40-årsjubileum. 
 
Så kom det vi alla väntat på den spännande dragning i lotteriet med som 
vanligt fina vinster.  
 
Vid pennan 
Ingrid Knutson 


