
Mysig stämning på Häggens höstcafé 

På SPF Seniorernas Häggens caféstund på Kyrkcenter i oktober kändes direkt en gemytlig stämning 

när sekreterare Synnöve Dellqvist hälsade välkommen. Vi var ett 80-tal damer och herrar som mött 

upp denna dag, då höstrusket lurade bakom knuten.  

Dagen till ära hade vi besök av Victoria Norén och hennes pappa Uno Lindström. Victorias uppväxt 

var i Kvarnträsk utanför Boden och där bor hennes mamma och pappa fortfarande. Victoria själv bor i 

Piteå och jobbar på Musikhögskolan. Hon är uppväxt med musik sen barnsben i och med att hennes 

pappa musicerade. Hon beskriver själv att det är viktigt att genom musiken skapa stämning hos 

publiken och detta lyckas hon direkt med i sin tolkning av Lill Lindfors ”Jag vill nå dig” och Robban 

Brobergs ”Båtlåt”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Victoria Norén och hennes pappa Uno Lindström underhöll på höstcafét och det dallrade i luften av 

kärlek mellan far och dotter när de uppträdde 

 

Stämningen förhöjdes när far och dotter sjöng ett medley – potpurri – av Taubevisor. Emellanåt fick 

publiken vara med i allsång och det var en mäktig sångkör. Det dallrade i luften av kärlek mellan far 

och dotter när de uppträdde på scenen och detta smittade av sig hos publiken.  

Vi serverades en god smörgås och kaka efter en stund och sen fick vi höra en mängd favoritlåtar av 

både far och dotter.  

Information från ordföranden 
Vår ordförande Sara Dahlberg informerade också om kommunens satsning med tema ”Kost, hälsa 
och rörelse” en föreläsning av Åsa Borgeryd. Detta går av stapeln i kommunens olika Samvarolokaler. 
Sara uppmanade oss att hålla utkik efter annons i tidningen.  
Vi fick även information om Seniormässan i Luleå 5-7 november. Vi kommer att fixa en 
subventionerad buss tillsammans med SPF Rönnen. Det krävs anmälan till bussen, så även här gäller 
det att kolla annons i tidningen. 

  



Lotteridragningen förrättades av Synnöve och Karin och många glada vinnare vandrade fram för att 

hämta sin vinst.  Denna dag var det verkligen en blandad publik av damer och herrar och det märktes 

inte minst när vi som avslutning sjöng ”Rosa på bal”. Vissa verser sjöng damerna och vissa sjöng 

herrarna och allas stämmor genljöd i salen.  

När vi vandrade hemåt så hördes en del gnolande från publiken. Att få lyssna på fin sång och musik 

men även att få sjunga allsång gör att det glada humöret stiger lite grand. Det känns verkligen som 

en glad dag att lägga på minnet. 

 

Gun Lindkvist 


