
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteås Höstmöte. 

Torsdag vecka 43, hade ansvarsgrupp Norrfjärden inbjudit till Höstmöte på Storstrand Kursgård. Nära 
etthundra medlemmar hade mött upp och hälsades välkomna av ordförande Lisbeth Lindmark. Hon 
uttryckte glädje över att många nya medlemmar kommit och inbjöd dem till ett enkelt 
introduktionsmöte efteråt. På programmet stod en uppskattad lunchbuffé, som följdes av Stefan B 
Andersson och Annica Gaudets lättsamma underhållningsprogram. De började med att framföra 
”Something Stupid” på pitebondska och då blev det Nanting göudat. Paret framförde finstämda låtar 
exempelvis: Av längtan till dig, Ängeln i rummet, Uno Svenningsons Du kommer ångra det här, Det är 
hit man kommer när man kommer hem och Du är aldrig ensam. Det som lockade till skratt var 
Stefans sång om en insekt, som har dålig självkänsla ända tills hen inser att hen är ett Kågamoj och 
Hä handel om att känn sä instängd, I vell eut!  
Efter underhållningsprogrammet informerade Lisbeth om kommande aktiviteter: Under början av 
november kommer ett projekt som kommunen betalar för. Det handlar om kost, motion och rörelse. 
Det blir ute i byarna i samvarolokalerna. Det är Åse Borgeryd som föreläser. Till Seniormässan i 
Arcushallen den 6 november går det en buss, som SPF SENIORERNA Häggen och Rönnen gemensamt 
har bokat. Den 22 november anordnar Häggen och Rönnen gemensamt en Pub-afton i Lemon Tree. I 
december, den 12/12 klockan 12 är det jullunch på Pite Havsbad. Nostalgiskt julfirande i Ekologen blir 
torsdag 19 december. Resekommittén meddelade att man planerar en resa till Krakow 23–27 april 
2020. Information om denna kommer att finnas på Rönnens hemsida eller den som inte har tillgång 
till internet, tag kontakt med Bertil Berglund 070-630 35 97. 
I samband med lotteridragning, serverades eftermiddagskaffe med kaka. Mötet avslutades med att 
ordförande tackade ansvarsgrupp Norrfjärden för ett trivsamt medlemsmöte och traditionsenligt tog 
deltagarna varandra i hand och sjöng under ledning av Sonya Thelin Nilsson, Carl Antons ”Nu går sista 
visan”. 
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