
 

 Månadsträff tisdagen den 15 maj 2018  
SPF Seniorerna Borås 3:an hade tisdagen den 15 maj vårens näst sista månadsträff. 

Ordförande Ann-Christin Johansson hälsade ett 65-tal deltagare välkomna denna vackra, varma 

och soliga försommardag. Ann-Christin riktade också ett tack till våra reseledare Charlotte och 

Helvi för den trevliga resan till Skaraborg samt även ett tack till föreningens värdar och värdinnor, 

som på olika sätt hjälper till vid våra träffar.  

Musiker Niklas Carlsson från Mölndal hälsades också välkommen. Han genomförde en 

musiktävling med sång, musik och kluriga frågor. Frågorna diskuterades ”bordsvis” och varje lag 

skrev ner sina svar. Vinnare blev det bord där Agneta, Jan, Helvi, Britt-Marie, Gunnel och 

Christel hade samarbetat kring frågorna. De klarade 27 av 31 möjliga rätta svar. Två pris delades 

ut, ett till vinnande lag och ett tröstpris.  

Kaffe med god smörgås och god hembakt kaka, bakad av Christel, smakade förträffligt efter 

musikstunden. Ann-Christin aktualiserade under kaffet kommande månadsträff - utflykt den 12 

juni med samling för samåkning vid Träffpunkt Simonsland kl. 10.00. Tillsammans åker vi till en 

idyllisk plats nära Borås centrum, där tipspromenad, fika, dragspelsmusik, allsång, femkamp, och 

fin gemenskap väntar. Vi brukar alltid ha fint väder på vår utflyktsdag. Skulle det ändå, mot 

förmodan, bli regn och rusk, ordnas en trevlig samvarostund på Träffpunkt Simonsland.  

Efter kaffet informerade vår KPR-ledamot i Vård- och äldrenämnden, Agneta Nero Andersson, att 

nämndens nästa möte är bestämt till den 28 maj. Då skall nämndens politiker ge svar på de frågor 

och önskemål, som Agneta samlat in från oss seniorer. Agneta återkommer vid nästa tillfälle med 

mer information om politikernas svar.  

Leif Olofsson, som ansvarar för vår hemsida, berättade att det rätta svaret på aprils rebus var: 

”Palma är huvudstad på Mallorca”. Vinnare av trisslotten denna gång blev Monika Eggenberger 

Kettil. Teaterombud Solveig Carlsson berättade, att hon bokat ett antal biljetter till Jan 

Hjalmarssons kommande musikal: ”Rivierans Guldgossar”, Bäckängskolans aula, lördagen den 

27 oktober kl. 15.00. Pris 360 kronor. Solveig tar emot Din anmälan.  

Vår ordförande Ann-Christin hälsade från Håkan på Ribbingsgården, som också är ”skeppare” på 

Öresjös ”M/S Svanen”. Räkfrossa på M/S Svanen är planerad till onsdagen den 13 juni klockan 

19-21 med Evert Ljusberg som gästartist. Pris 450 kr.  

Vår månadsträff avslutades med vårt sedvanliga lotteri och Ann-Christin hälsade alla välkomna 

till månadsträffen/utflykten den 12 juni.  
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