
Jubileumsfesten 2010 
Den traditionella vårfesten blev i år extra festlig eftersom föreningen 
samtidigt firade 25-års jubileum. Fredagen den 28 maj, på kvällen, var 
Skeppet fullsatt av förväntansfulla seniorer. Många deltagare hade 
utnyttjat den busstransport som tillhandahölls av föreningen. Efter den 
vanliga välkomstdrinken gavs tillfälle att vandra runt, skaka hand, kramas 
och prata innan det var tid att sitta ner vid de dukade borden. 

Kvällens toastmaster, Bengt Jansson, berättade om kvällens program, 
varefter föreningens ordförande Per-Eric Josefsson, Peje, hälsade alla 
välkomna.  

 
Peje hälsar gästerna välkomna 

Peje påpekade att medlemmarna nu var 25-åringar och hade framtiden 
framför sig. Han fortsatte med lite historik om den senaste femårs-
perioden som bland annat innehållit en medlemsökning på 71 %, d.v.s. 334 
personer och invigningen av vår förnämliga lokal, Skeppet. Peje påminde 
om den insats den nu bortgångne Örjan Svennerstam gjorde för att få till 
stånd Skeppet. Vidare prisade han Bo Hansson som sköter ”Sveriges 
bästa hemsida” (www.spfpension.se/habo) och Lars Hansson som 
redigerar medlemstidningen, Medlemsforum.  

Peje tackade alla funktionärer som gör ett enastående arbete för att 
hålla igång föreningens verksamhet. 



Den goda middagen var lagad i Bärsta och frambars till borden av 
föreningens eget matgäng, Goa Gubbar, under ledning av Gustav Körner. 
Baren som stod för utskänkning av måltidsdryck mm. fungerade alldeles 
utmärkt trots att den var bemannad med ny oerfaren personal. Till 
middagen uppstod det ljuva toner när orkestern ”Sound” hjälpte till med 
allsången. 

 

 
Orkestern Sound från Enköping 

       

                    

Kvällens elegantaste 
allsångare, Staffan Wohrne 

En av kvällens mest dansanta 
gäster, Sten Korch 



Festdeltagarna fick även vara med om en premiär då föreningens nya 
bildspel visades. Det är Bosse Hansson som sammanställt ett knappa 10 
min. långt bildspel som förnämligt visar föreningens verksamhet. 

Eva Hellberg, inbjuden ordförande i PRO Håbo, tackade för maten och 
visade på det utmärkta samarbete som råder inom pensionärsrörelsen i 
Håbo. Hon nämnde även att organiserade pensionärer är en tillgång för 
kommunen, som för övrigt sköter pensionärsfrågor på ett bra sätt. 
Övriga inbjudna, Sven Olof Larsson, SPF-distriktet, Arne Gusén, SPF 
Örsundet,  Olle Josefsson, SPF Enabygden, Sven-Olof Lundqvist, SPF 
Fjärdhundra och Stig Andersson, SPF Grillbyorten gratulerade 25-
åringen med blommor och fina presenter.  

 

 

Här är det Olle Josefsson 
från SPF Enabygden som 
överlämnar ett vackert snidat 
träskrin som jubileumspre-
sent till SPF Håbo 

 

 

 

 

 

 

SPF Grillbyorten gratulerade och 
överlämnade present via Stig Andersson.  
I SPF Håbo är Stig mest känd som 
trafiklärare i årsklass 65+  



Peje tackade alla som ställt upp och arbetat för att festen skulle bli bra. 

Stämningen i lokalen var hög, 
och den höjdes ytterligare 
några grader när Jakob 
Sjödin, alias Jacke Sjödin 
äntrade scenen.  

Han är ju välkänd som kåsör 
och underhållare i Uppsala 
med omnejd, och han är 
mycket rolig att lyssna till. 
Framför allt är hans 
dagsverser till sång fyndiga, 
och hans diktion är perfekt.  

 

                             Jacke Sjödin 

Denna limerick håller kanske inte samma klass som Snoilskys verk men 
den är ändå ganska kul: 

En rimsmed, en äkta slåbo (från Sollefteå) 
På 25-årsfest hos SPF Håbo 
Han slet och han skrev 
Men limericken blev 
Som skriven av Lasse Stefanz 

När Jacke tagit emot välförtjänta blommor och applåderna tonat ut 
röjdes golvet för dans. The Sound kommer från Enköping och inte från 
Helsingborg eller Helsingör som ju ligger vid Sundet. För att få ljud hade 
de riggat upp professionellt instrumentarrangemang med många sladdar, 
förstärkare och högtalare samt egen belysning. De spelade flitigt och 
deltagarna fick sitt lystmäte av varierad dansmusik med bra sång till 
nästan varje melodi. 

Alla fester tar så småningom slut och det gjorde även denna. Orkestern 
monterade ner sina instrument och lokalen återställdes, varefter de sista 
tappra deltagarna lämnade Skeppet för efterfest eller sängen. 
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