
Oktobermötet i SPF Håbo

Det blev en mycket trevlig eftermiddag den 28 oktober då SPF hade månads-
möte på Skeppet, vilket passande namn! Ett skepp på farvatten med passagerare,
vi medlemmar, på vårt skepp som erbjuder så många aktiviteter, underhållning,
kurser etc.

För er som inte var med denna gång vill jag berätta lite av vad som hände.  Peje,
ordföranden, hälsade oss hjärtligt välkomna – och han menar det verkligen.
Därpå presenterade han ett antal nya medlemmar. Sedan var det dags för
underhållning, som blev en enmansshow av Hans Dahlman alias Lelle Printer, och
trots att han hade halkat i hissen ändå kom. Strongt!

Han är en radiokändis många minns, som under de 18 år han jobbade på Radio-
tjänst lärde känna många personligheter som han nu återgav och imiterade igen-
kännande, t.ex. Sven Jerring sportkommentator och barnens favorit, farbror
Sven, i Barnens brevlåda. Sigge Fürst i Frukostklubben som sändes 680 gånger.
Gösta Knutsson, den litet torra radiorösten, så populär med Pelle Svanslös. Lelle
Printer skyllde sin radiokarriär på sin som han sade radiotiska barndom, för i
hans hem stod radion på hela dagarna, från morgonandakt, skolradio, klockring-
ning från Stadshuset, dagens dikt, paussignalen. Skulle behövas i dag när det
aldrig får vara tyst ens en bråkdel av en sekund.



Vi minns Kaffepetter, Kurt Randelli, Hylands hörna med Lennart Hyland,
Speldosan med låten: Res med mig Stina i en roddbåt till Kina. 1949 fick Lelle
Printer en jordglob till julklapp och ville ha en beskrivning hur han kom dit!

Barnprogram som Kalle Stropp och Grodan Boll, Nicke lilltroll m.fl. är godbitar vi
kommer ihåg när minnet friskas upp av en rolig kåsör. Nyheter från TT var
populärt, då måste man vara knäpptyst, men allra populärast var Lilla Fridolf och
jag enligt Lelle Printer.

Finns så mycket att berätta men inser att det inte får plats. Om han kommer
tillbaka, ta chansen, han är rolig att lyssna till, han avtackades välförtjänt med
blommor och applåder.

Därefter var det kaffedags och lottdragning. Sen följde Medlemmarnas kvart
där Inger Mutas undrade hur man gör när det inte går att betala kontant på
bussarna, om man måste ”tjuvåka”. Bussbolagen vet nog, de kan lämna förslag till
vår förening.

Olle Atling som efterträtt Bo Hammarström med träslöjden berättade att det
finns utrymme för fler deltagare i gamla Träffen.

Peje avslutade med att tacka kaffelaget, utan deras och programkommitténs
försorg går det helt enkelt inte att ha så här trevligt.

Birgit Olofsson


