
SPF Håbo – Månadsmöte i november 
 

Inom kort står mänskligheten åter inför ett adventsutbrott och vid denna tid 

brukar det hända att SPF Håbo kallar till månadsmöte. Detta inträffade på 

”Skeppet” den 24 november och ordförande Per-Eric Josefsson, gemenligen kallad 

Peje, kunde öppna årets sista möte med att hälsa alla välkomna. Ett antal nya med-

lemmar presenterades, och Peje berättade att nu är föreningens tusende medlem 

nära. 

Börje Pettersson från programkommittén informerade om dagens program som 

snabbt kom igång med en föreställning av Opera Light, som är en etablerad sång 

och dans-grupp med opera, operett och dans på programmet. Denna gång fram-

trädde Alla Luks och Lars Fager med sång och dans samt Maria Olofsson på piano. 

Det var en trevlig show i högt tempo med många nummer, smidiga byten och 

vackra kläder som 

toppades av Lars 

fantastiska kostym i 

tyg som närmast kan 

beskrivas som 

kretong. Det blev 

många kända sånger 

från operett- och 

musikalrepertoaren 

innan sista numret 

klingat ut. Gruppen 

tackades med 

välförtjänta applåder 

och blommor. 

Kaffe med maffigt wienerbröd serverades och det gavs tillfälle till social samvaro 

innan medlemmarnas kvart. Gustav Körner som, tillsammans med Fernando Mena, 

ansvarar för rullstolsvandringarna från äldreboendet Pomona informerade om 

verksamheten. Var annan vecka rullar SPF-are inneboende som önskar komma ut en 

stund. Det finns nu ett 20-tal förare listade men man behöver ytterligare folk för 

att täcka upp vid vakanser. Vandringen tar ungefär en timme och man har det triv-

samt med likasinnade. De som är intresserade kan ringa till Gustav (59295) eller 

Fernando (57484 ).  



Även köket på Skeppet behöver pigga personer som kan koka kaffe och göra smör-

gåsar etc. Intresserade kan vända sig till styrelsen. 

Så återstod lotteriet med bl.a. fina delikatesshinkar som några lyckliga vinnare 

kunde bära hem. Därefter avslutade Peje mötet med ett tack till alla som jobbat 

med arrangemanget. Vidare önskade han alla välkomna till nästa års första möte 

den 26 januari.  

 
Sverker Jonasson 
Foto: Karl-Erik Andersson (KEA) 
 

 


