
Månadsmötet i november 
Mötet den sista torsdagen i november blev även årets sista möte för SPF Håbo. 

Med tanke på underhållningen blev det även en Grand Finale på 2013 års mötes-

kavalkad och 100-talet medlemmar deltog i sammankomsten på Skeppet. 

Göthe Eriksson från programkommittén öppnade mötet, varefter Yvonne Lind-

ström hälsade nya medlemmar välkomna och överlämnade SPF-märket.  

Det är ju väl känt att äldre människor måste ha bra fötter för att klara mot-

ionsdansen och hänga med barnbarnen. Till den änden hade fotvårdsterapeuten 

Lydia Lind, från firman Må Bra, inkallats. Hon ger medicinsk fotvård och fot-

massage och talade entusiastiskt om vikten av att sköta fötterna, och hon gav 

många goda råd för detta. 

Vid medlemmarnas kvart berättade Gert Lidö om resekommitténs planer för re-

sor under våren. Kerstin Adestedt från Studiekommittén framhöll föreningens 

omfattande studieprogram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Hon 

påpekade att det inte kostar något att delta förutom materialinköp i vissa cirk-

lar. Kerstin flaggade särskilt för en ny cirkel i Swing-musik. Det är Peter Löv-

gren och Sune Olsson som gärna vill sätta upp ett band som känner sig hemma 

med The great American songbook. Sverker från marknadskommittén berättade 

om det kommande offentliga informationsmötet om bröst- och prostatacancer 

den 10 februari, samt SPFs konsert i BCJFs aula den 26 februari. Då gästas 

Bålsta av Linnékvintetten med ordvitsaren Jacke Sjödin. 

 

Scenen övertogs nu av violinisten och ope-

rasångerskan Mona Rosell med pianisten 

Jerry Horwath. Mona, vid tillfället iförd 

vacker röd aftonklänning, är en kompetent 

musiker som tidigare spelat bland annat i 

Hovkapellet, och hon har bakom sig många 

roller som sångerska i opera och operett.  



Med skicklighet och gott humör spelade och sjöng duon ett varierat program 

med wienervalser, operettkupletter, csardas och andra nummer i samma stil. 

Med en blinkning till de stora mästarna fick Brahms vara med med några Un-

gerska danser. Monas mellansnack var lättsamt och trevligt. Jerrys ackompan-

jemang var följsamt och behagligt och det var tydligt att duon jobbat länge till-

sammans. 

Vid kaffepausen presenterade sig Gårdsrådets ordförande, Håkan Welin, och 

berättade om rådets verksamhet på Skeppet. Han redogjorde även för den för-

bättrade städningen som nyligen kommit igång med ny entreprenör. 

Så fortsatte konserten med härlig varierad musik som uppskattades av åhörar-

na med en lång applåd och vackra blommor. Som extranummer gavs ”Så skim-

rande var aldrig havet” (Evert Taube) i ett fantastiskt arrangemang av Jerry 

samt ”Hambo om bakfoten” (Svend Asmunsen). 

Efter sedvanlig lotteridragning avslutades sammankomsten av vice ordförande 

Yvonne Lindström som tackade alla som ställer upp i föreningen och framför allt 

de som jobbat med dagens arrangemang. Så återstod endast för de närvarande 

att ta sig hem i den tidiga skymningen. 

Sverker Jonasson 


