
 

SPF Seniorerna Borås 3:an har haft april månads månadsträff på Ribbingsgården.  

Ordföranden Ann-Christin Johansson kunde hälsa drygt hundratalet medlemmar, som hade trotsat 

det vackra men för dagen svala vårvädret, välkomna till en stunds trivsam och givande samvaro. 

Särskilt hälsade hon dagens föredragshållare, utrikeskorrespondenten Lisa Carlsson, välkommen. 

Lisa Carlsson, som varit SVT:s utrikeskorrespondent i USA mellan 1993 och 2017, gav i sitt 

föredrag en bild av ett USA som ett delat land i många avseenden, politiskt, ekonomiskt, socialt 

och kulturellt. Hon berörde flera olika sektorer i det amerikanska samhället såsom den 

omfattande vapenförsäljningen med den mäktiga vapenlobbyn NRA i spetsen, Donald Trumps 

valkampanj, president Trumps vallöften, masskjutningar, det sociala skyddsnätet för 

medborgarna m.m. Arbetsförhållandena för utrikeskorrespondenter och journalister har kraftigt 

försämrats bl a som en konsekvens av ”nine-eleven”. Å andra sidan har arbetet avsevärt 

underlättats p g a alla tekniska framsteg. Vi alla fick lyssna till ett intressant föredrag och Lisa 

avtackades med kraftiga applåder. Föredraget gav oss alla uppslag till intressanta samtalsämnen 

och diskussioner vid kaffeborden. Sedan genomfördes ett utlyst extra årsmöte, då ett fyllnadsval 

av en ordinarie ledamot i styrelsen fullgjordes. Till ordinarie ledamot i styrelsen på två år valdes 

Margit Stomberg. Charlotte Boström informerade om föreningens kommande bussresa till 

Skaraborg och om en tänkbar resa till inspelningen av tv-programmet Postkodmiljonären i 

Göteborg. Ulla Wahlin berättade om planerade föreläsningar om fallskador, som är ett 

återkommande gissel för äldre. Föreläsningarna äger rum i Immanuelskyrkan fredagen den 20 

april, dit alla är välkomna. Av alla inskickade rätta svar på månadens rebus drogs vinnaren, som 

blev Anne-Maj Långerud. Ett ytterligare tillfälle till arrangerad söndagspromenad ges den 6 maj. 

Vinsterna i det sedvanliga lotteriet fann sina ägare. Slutligen avslutade ordföranden Ann-Christin 

Johansson samvaron och hälsade alla välkomna till maj månadsträff den 15 maj, då vi får delta i 

ett musik-quiz med Niklas Carlsson. 
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