
Jubileum – SPF Seniorerna Håbo 30 år 

Efter omfattande förberedelser firade SPF Seniorerna Håbo 30-års jubileum 

med en ståtlig fest på medlemslokalen Skeppet i Bålsta lördagen den 26 septem-

ber. Cirka 130 medlemmar och inbjudna gäster hade nöjet att umgås, äta, dricka 

och dansa under några timmar. 

En gala av denna kaliber måste ju noggrant förberedas, och föreningens ordfö-

rande Yvonne Lindström har, tillsammans med festkommittén, genomfört ett 

stort arbete och resultatet blev en riktig dunderfest.  

Gästerna samlades för en väl-

komstdrink och allmänt mingel 

innan kvällens toastmaster 

Bengt Jansson kallade till bords. 

 

I de stora salarna var borden 

vackert dukade med bl.a. fantas-

tiska blomsteruppsättningar sig-

nerade Birgit Olofsson.  

 

 

Först visades ett bildspel (klicka här) sammansatt av Bo Hansson. På ca 10 minu-

ter gavs en elegant exposé över föreningens verksamhet under 30 år.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNieQtzw8tM&feature=youtu.be


Innan deltagarna fick lov att börja äta gick Bengt igenom lokalens utrymningsplan, 

och så kunde Yvonne hälsa välkomna och hon hoppades att alla skulle trivas och 

ha det bra under kvällen samt utbringade hon en skål för SPF Seniorerna Håbo. 

Under tiden mellan förrätt och huvudrätt informerades de närvarande om vad 

som pågår i föreningen. Denna har numera över 1000 medlemmar och en enastå-

ende funktionärsstab på ca 175 personer som har att se till att Håbos pensionärer 

får ”Inflytande, valfrihet och livskvalitet”.  

Kalmarsands restaurang hade komponerat menyn och lagat god mat i eget kök, 

Carpaccio Milanese och timjanskryddad fläskfilé eller Mälargösfilé.  

 

 

 

Goda viner, lättöl och vatten serverades därtill. Mc Olssons orkester, dvs Martin 

Olsson med dragspel och Ingela Ryd med nyckelharpa började spela redan under 

”mingelstunden” och fortsatte även sedan sällskapet satt sig till bords. I pro-

grammet fanns text till trevliga allsångsvisor och mest uppmärksamhet fick väl 

Karins pensionärsvisa med text av vår tidigare ordförande Karin Seger. 

Vid kaffe med kaka kom talen. Föreningens tidigare ordförande Yngve Färnström 

vände sig direkt till kvällen värdinna och tackade för ett förnämligt arrangemang 

och en god måltid och avslutade med att utbringa en skål för Yvonne. Även kom-

munstyrelsens ordförande, Carina Lund, tackade för en trevlig kväll och berät-

tade att hon också var medlem i föreningen. Därefter följde korta gratulationstal 

av Margareta Parkstam, distriktsstyrelsen, Stig Andersson från Grillby, Eva Gus-

tavsson från Örsundet, Jenny Gavelin från Studieförbundet Vuxenskolan, gårds-

rådets ordförande Ann-Christin Borneteg och ytterligare en tidigare ordförande, 

Per-Eric Josefsson, Peje.  

  



Så drog Mc Olsson igång dansmusiken och baren öppnades.  

 

Det tog inte lång stund innan dansgolvet var fyllt, och det är ju kul att få dansa 

till vår ungdoms kända låtar.  

 

Festen kom nu riktigt igång och man anade att de allra flesta hade roligt till fram 

på småtimmarna då återställning av lokalen utfördes av ett gäng särskilt utvalda 

medlemmar. 

Sverker Jonasson 

 

På följande sidor finns fler bilder och ett par videoklipp från festen… 

  



 

 

  



 

 

 

  

Klicka här för videoklipp! 

https://www.youtube.com/watch?v=8OeYLonp-g0


 

  



 

 

Klicka här för videoklipp! 

https://www.youtube.com/watch?v=BDa-ZPRl6Uc&feature=youtu.be


 



 


