
Medlemsbrev 2/08   080315 

Hej alla SPF Vikingar i Upplands Bro. Här kommer nu medlemsbrev nr 2 – 2008. Bilaga 
aktivitetsprogram (inte tillgängligt på webbplatsen). 

Nu sitter jag här och skriver, och regnet bara slår på fönsterrutan – när det istället borde 
vara snö, normalt sett. Februari med sportlov borde för barnens del vara en vecka med tid 
för skidor och pulkaåkning samt snowboard. 

Nu får dom som inte åkt till fjällen sitta inomhus vid TV och dator precis som vanligt. Men vi 
pensionärer kanske inte är så förtjusta i snö för det brukar ju sluta med oönskad halka. 

Vi började årets program med föreläsning om ”Huvud, axlar, knä och tå”. Nyttigt och bra att 
lyssna till. 

Sedan har Gunvor Hanssons program om gamla tiders mat börjat. Hon började med Kajsa 
Varg. Vidare kommer läsning och matlagning från tiden för Selma Lagerlöf och Astrid 
Lindgren. Alla är mycket intresserade. Vi hoppas på en fortsättning om gamla tiders bakning. 

Så var vi 25 medlemmar som besökte Kungliga Slottet och fick guidad visning. Vi fick se en 
nyrenoverad 2:a våning med ”vita havet” samt andra rum med Hauptbyråer, takmålningar 
och stuckatur med festonger under och underbara gobelänger på väggarna. 

Årsmötet i Brunna Församlingshem blev välbesökt. Som vanligt snabbt avklarat med Bertil 
Axelsson som mötesordförande. Inga klagomål och motioner hade inkommit. Den nya 
styrelse- och funktionärslistan bifogas (inte på webbplatsen). 

Efter mötet bjöds på kaffe med dopp och musikunderhållning av Elisabet och Ellinor Ryd 
Högberg som spelade fiol och sjöng visor, mycket uppskattat. 

Och att gissa hur många små inbuktningar det är på en golfboll är både roligt och svårt. 
Roland Pettersson stod för det kluriga. 

Förslag har inkommit från Gudrun Hansson att ordna tre sommarträffar hemma hos henne i 
Bro i den vackra trädgården. Vi får avvakta och se. 

Så vill jag till sist särskilt påminna om modevisningarna den 23 april. Eftersom vi är i 
Florasalen i Bro denna gång hoppas jag att alla intresserade skall få plats! 

Gudrun Persson 

PS.  
Detta är sista brevet författat av Gudrun den här valperioden. Vi tackar henne särskilt för ett 
gott och inspirerat arbete som sekreterare. 
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