
Månadsmöte med modevisning.
 
SPF Seniorerna Liljan hade sitt oktobermöte med modevisning den 14 
oktober på Sveasalongen.
Kläderna kom från Josefina´s Dam och från Västanfors Textil.
Mannekängerna var hämtade från vår egen förening. Det var populärt och 
många medlemmar kom för att se vad kläder vi ska ha på oss i höst och 
vinter.
Vår ordförande Annelie Lind var konferencier och vår egen pianist Astrid 
Edvinsson spelade så fint. Hon fyllde dessutom jämna år och gratulerades 
med en fin blombukett.
Mannekängerna och de som höll ordning på dem och på kläderna, tackades 
med varsin vacker ros.
 
Kaffet smakade som vanligt gott i goda vänners lag
 
 
Medlemsmötet 2015-04-15.

 

Inbjuden underhållning var” Superduon Linnskog och Sandevärn från Eskilstuna. Namnet 
superduon var precis mitt i prick!

Vår ordförande Annelie Lind hälsade välkommen och gav en kort information, först den förestående
hemliga resan och så vår avslutning på Hembygdsgården.

Så var det dags för musik!

Gunnar Sandevärn spelade piano och sjöng, Leif Linnskog, spelade klarinett, saxofon, gitarr och så 
sjöng han.

Ja, vad fick vi höra? Jo fantastisk musik, som vi diggat under många år.

Får jag lämna några blommor och Gabriellas sång började denna underbara stund med.

Så Frödings musik från 1898 ”strövtåg i hembygden”, Glenn Miller,  Paul Ankas My way och 
massa nostalgiska pärlor.

Kan med tillfredsställelse skriva att våra medlemmar gick hem med glada ansikten. Det var det 
bästa vi upplevt på länge. 

Kaffet smakade dessutom väldigt gott, som vanligt.

Vid pennan Anita Sörlien

 

 

SPF Liljans Årsmöte 2015-02-18.

Föreningen har bytt namn till SPF Seniorerna Liljan Fagersta



SPF Seniorerna Liljan Fagersta hade årsmöte den 25 februari.

Vi började med att hålla en parentation och en stunds tystnad därefter läste Annelie Lind en fin dikt,
och vår pianist Astrid Edvinsson spelade ett stycke på piano.

Därefter framförde vår egen kör ” Vårat gäng” sånger av Birger Sjöberg. Gunvor Sjöström berättade
om författaren och  kören sjöng några av hans mest kända sånger.

Till att leda årsmötet valdes Lennart Lindeskär och Karin Wennsten valdes till sekreterare.

Vi antog nya stadgar, som kongressen 2014 beslutade om,

Även namnet ändrades, så nu heter vi SPF Seniorerna Liljan Fagersta

Till ordförande på 2 år valdes Annelie Lind övriga styrelseledamöter Ulla Bagge, Anita Sörlien och 
Annika Hendeús,. De som har 1 år kvar är Karin Wennsten, Maivor Fagerman och Leif Ivarsson

Från distriktet fick vi information om aktuella frågor

De som slutade i styrelsen avtackades..

Var ett bra årsmöte och mötets ordförande och sekreterare tackades med en fin blombukett


