
Medlemsbrev 1/08 

Hej alla SPF Vikingar i Upplands Bro. Här kommer nu medlemsbrev nr 1 – 2008. 

Nu är Jul och Nyår förbi, alla funderingar över julklappar till barn o barnbarn är över, ja 
d.v.s. dom som har barn. Dom som inte har barnbarn lever i lycklig okunnighet om hur det 
är att gå och leta efter dom efterlängtade paketen till julafton. Men det finns faktiskt många 
mor- och farföräldrar som tycker det är roligt att gå och leta. Men nog om detta. 

Senhöstens program innehöll ju bl.a. Jazzkonserten i Kallhäll. Den blev mycket uppskattad. 
Medlemsmötet i Bro för att fira våra jubilarer blev välbesökt över all förväntan. 92 
medlemmar hade anmält sig och detta gjorde att några i styrelsen fick åka till 
Hembygdsgården Klint och låna stolar. Florasalens stolar räckte inte till och ett antal av de 
som fanns var trasiga! Medlemmarna fick tyvärr stå och vänta utanför innan vi kunde starta, 
vilket vi ber om ursäkt för. Men vi jobbade på så fort vi kunde för att få färdigt. Föreningen 
bjöd på smörgåstårta och därefter blev det chokladkartonger till jubilarerna och lottdragning 
med många vinster. 

Nästa programpunkt handlade om ”Mode för Qvinnor”. Också den välbesökt. Tyvärr har 
hembygdsgården i Kungsängen regeln att endast 50 personer får vistas samtidigt i 
samlingssalen, så minst 10 medlemmar fick vi tyvärr säga nej till. Men vårens modevisning 
blir i Florasalen och där finns det plats för många fler. Och då blir det kläder för både kvinnor 
och män. 

Besöket i Observatoriet blev intressant trots dåligt väder och mulet. Besökarna fick en guidad 
visning av det gamla observatoriet och sedan se Amatörastronomiska Föreningens bildspel. 
Bussresan till Lübecks julmarknad avlöpte till allas belåtenhet, bra väder, pratsam och duktig 
guide och bra hotell. 

Vasateaterns ”otroligt het” fanns det visst delade meningar om. Men det är ju så med teater, 
vi människor har ju olika smak. 

Julfesten i Bro blev lyckad med hög stämning och god mat som var trevligt upplagd av Dean 
Wright Catering. För att det inte skulle bli för trångt mellan borden var antalet gäster 
begränsat till 85 personer. Efter maten fick vi dansa till härlig musik under Brummes ledning. 

Julmarknaden i Steninge var bra. Vi samåkte i egna bilar och man kunde äta lunch där som 
vanligt. 
Sist i höstprogrammet var en visning av Roslins porträttmålningar med guide på 
Nationalmuseum. Hans målning av Kejsarinnan i Ryssland är imponerande men Damen med 
slöjan är min favorit (om man får skriva det). 

Aktivitetsprogrammet för vinter/vår bifogas.  
Det finns en brevlåda utanför expeditionen där man kan lämna synpunkter, anonymt om så 
önskas. Annars är vi i styrelsen alltid tacksamma för synpunkter på vårt program och annat. 
Ring! 

Till sist: 
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar 
God Fortsättning på det Nya Året 



Gudrun Persson 
sekreterare 

 


