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Stämningen i topp på Boglösa bygdegård när SPF 
Seniorerna Trögd bjöd in till Trivselträff

Inte mindre än 86 medlemmar samlades i Boglösa bygdegård den 15 november 2017 när
SPF seniorerna Trögd anordnade Trivselträff  med lunch  och underhållning.  Inbjudna  var
också medlemmar från Örsundet, Enabygden, Grillbyorten och PRO Södra Trögd.

Sture Pettersson, stand in för ordföranden, hälsade alla välkomna att sätta sig
vid vackert dukade bord och inta lunch med sedvanliga tillbehör. 

När  SPF:arna  kände  sig  mätta  och  belåtna  drog  Spencer  Strandh,  dagens
gästunderhållare, igång en musikquiz med tio blandade frågor illustrerade med
utvalda låtar. Varje bord bildade ett lag som SPF:arna själva fick namnge. Alla
deltog ivrigt i musikleken och ingen hade mindre än fyra rätt. Det lag som vann
med åtta rätt av tio kallade sig Örsundet. Stort grattis till dem.

Efter  denna  bedrift  smakade  det  extra  gott  med  kaffe  och  Sverigekaka.

Och då mina damer och herrar började dagens verkliga underhållning med Spencer Strandh
på estraden. 

Inledningsvis  fick  SPF:arna  njuta  av  två  lugna  fina  låtar,  Age
Alexandersens ”Ljus och värme” och Elvis Presleys ”It´s now or
never”. När Spencer klämde i med Owe Thörnqvists ”Dagny-kom
hit  och  och  spill”  var  SPF:arna  inte  sena  att  fylla  på  sina
kaffekoppar. Sedan blev det lite svängigt med Schytts ”Aj, aj, aj”.
Lite italienskinspirerad musik gick också hem bland publiken i form
av ”Piccolissima serenata”, som  både Lasse Lönndahl och Inger
Berggren gjorde till en slagdänga på femtitalet. Därpå följde två till
minnesvärda låtar: ”Under ekars djupa grönska” (Carli Tornehave)
och ”I natt jag drömde” (Cornelis Vreeswijk). Till minne av Sven-
Erik  Magnusson  fick  SPF:arna  sedan  höra  ett  underbart  Sven-
Ingvarspotpurri  med ”Säg inte nej,  säg kanske,  Fröken Fräken,
Två mörka ögon och Vid din sida jag önskar att jag finge gå”. Lite
popigare  blev  det  sedan  med  Paul  Ankas  ”Diana”  och  Per  

    Myrbergs  ”34:an”.                 

Avslutningsvis  fick  SPF:arna  njuta  av  ”Amazing  Grace”.  Applåderna  dundrade  och  det
visslades högt,  så naturligtvis  fick Spencer  göra ett  extranummer och det  blev Gunnar
Wiklunds ”Vi ska gå hand i hand”. En fin avslutning.

Slutligen  blev  det  dragning  i  lotteriet  och  det  delades  ut
sammanlagt 28 vinster. 
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