
Referat från SPF Seniorerna  Lerbäcks medlemsträff  i  Tallbackskyrkan Åsbro  
2019 10 17  Björn Palmqvist    60   deltagare    Samverkan med Vuxenskolan. 

Ordf Harry Herrgård  välkomnade ett 60-tal medlemmar, bland dem två  nya,  till oktobermötet i 
Tallbackskyrkan. Nytt för dagen var att sekreteraren Inger Francis tillämpat SMS-avisering, ett 
modernt sätt att kommunicera. Detta förutsätter att medlemmarna meddelar sitt mobilnr. 

Björn Palmqvist var  gästtalare och ämnet för dagen var just kommunikation, som vi alltid lever 
med. Förfädernas eldbrasa  sände röksignaler, att jämföra med dagens SMS-meddelanden.
Brev och kort ett omtyckt  sätt att kommunicera.  Björn jobbade som 15-åring  på posten i 
Stenungsund, där också hans mamma var anställd. . Högar av brev som stämplades för hand och 
förmedlade budskap människor emellan.  Mer personligt  och bestående  än dagens mail!

Björn blev sedermera  polis, ett yrke där den verbala kommunikationen är jätteviktig. Prata på rätt 
sätt, med ord, röst och gester – inte alla  är lämpade för detta.  Björn mindes ett personrån i 
Norsborg, där offret hade rispmärken i ansiktet.  Poliserna  försökte omringa gärningsmannen,  
som hade en kniv i vardera  handen. Han lyssnade inte på polisernas muntliga uppmaningar att 
kasta ifrån sig knivarna. Tjänstevapnen måste användas för att skydda kunder, butikspersonal  och 
allmänhet,  som stod omkring gärningsman och offer. Knivmannen träffades, låg i en blodpöl, 
ambulans tillkallades. Det var en svår situation, tvivel, var det rätt att skjuta?

Sedermera bytte Björn yrke, blev journalist på en tidning. Där gällde en annan typ av 
kommunikation, som byggde på förtroende – tid att lyssna. I dagens samhälle med datorer, 
internet, mobiler, SMS etc tappar vi det sociala mötet, vi ser inte varandra  öga mot öga. Det går 
inte att trösta en gråtande person med SMS.

Föreningsarbetet, civilsamhället , är en plattform, en samtalsöppnare, ett avbrott i ensamheten. Vi 
ska inte låta  tekniken ta över det personliga mötet. Vi behöver samtal, möten, inte 
envägskommunikation, avslutade Björn.  

Ordförande rapporterade från Seniorfestivalen som hållits. Till rollatorservicen i Tallbackskyrkan 
kom inte en enda rollator! Desto fler besökte Lars-Ove Wrens och Catharina Jacobssons 
hörseltest, gick tipspromenad och tittade på Owe Edetuns intressanta bilder från Åsbro förr och 
nu. 

Jubilarerna Asta Johansson, Ebbe Westlund och Ulla Hjärtsjö hyllades med sång. Avslutning med 
trivsam samvaro vid kaffet, som mötesdeltagarna blev bjudna på som tack för förnämliga insatser 
på Lerbäcksmarkens parkering. Charmante Tommy Sedell förrättade den sedvanliga 
vinstdragningen. 
   

 
Text  Sonja Cederlöf
  
   


