
Månadsmöte i april 
 

Även om vädret inte var särdeles vårlikt måste mänskligheten böja sig för siff-

rorna och notera att april 2016 snart kan läggas till handlingarna. Som vanligt 

innan månadsslutet samlades styvt 100 medlemmar i SPF Seniorerna Håbo till 

månadsmöte den 28 april. Här gavs möjlighet att träffa goda vänner och lyssna 

på en konsert med föreningens kör, Duromoll.  

Ordförande Yvonne Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Då 

detta är vårterminens sista månadsmöte passade hon på att önska alla medlem-

mar en riktigt god sommar. 

Programkommitténs ordförande, Lars-Olof Eklund, berättade att föreningen 

arrangerar vårfest den 20 maj. Höstterminen börjar med månadsmöte den 25 

augusti och därefter den 29 september, 27 oktober och slutligen den 24 no-

vember. Medlemmarna uppmanades även att reservera den 28 augusti, 22 sep-

tember, 20 oktober och den 17 november för Pubkvällar. 

 

Så gjordes plats på scenen för vår egen kör Duromoll som för dagen deltog med 

20 röster. Dirigent och ledare var Hasse Svennberg som tillfälligt kommit till-

baka från sin nya boplats, Hallstavik. Bernt Gahn ackompanjerade på dragspel 

och Ove Jansson stod som vanligt för trevliga introduktioner och mellansnack.  

Dagens konsert var helt ägnad Evert Taube och där finns ju verkligen en sång-

skatt att välja från. Från den kaxiga ”Fritjof Anderssons paradmarsch” via de 

fantastiska kärlekssångerna ”Så skimrande var aldrig havet” och ”Min älskling 

du är som en ros” till ”Vals i Furusund”. Ove berättade om tillkomsten av ”Maj på 

Malö” från 1943, och jag minns att den sången nästan fick ”hit-status” när det 

begav sig. Då gick folk allmänt och gnolade på ”Maj på Malö”.  

Här finns en animerad stillbildsfilm från körens generalrepetition före mötet. 

https://youtu.be/3J-lqPxtksA


 

Nu fick deltagarna en fin stund med trevlig musik, väl framförd. Igenkännings-

faktorn är betydande och de flesta i publiken kunde sjunga med, och så blev det  

i allsångsnumret med ”Calle Schevens vals”. Konserten gavs i två akter med 

kaffe och bulle i pausen, och hela sammankomsten avslutades som vanligt med 

lottdragning.  

Deltagarna tackar alla som jobbat för att genomföra mötet.  

Sverker Jonasson 

 

  

 

Bild från generalrepetitionen före mötet 


