
 

 

 

Månadens brev – oktober 2019 

 
Lite information: 
Då har vi kommit igång med höstens månadsmöten. Den 12 september var första 
mötet, som blev väldigt uppskattat. Sven Norekrans inledde med en tillbakablick om 
SPF Hamres historia, föreningen firar 30 års-jubileum i år. Han visade ett bildspel och 
berättade hur föreningen växt fram från 1989 och fram till nu. Materialet finns på 
vår hemsida, men går även att beställa. 
Det bjöds på smörgåstårta samt musikunderhållning av Mikael Wretholm och Stefan 
Appelqvist. Av 96 personer som var anmälda var det 91 som kom. 
 
Inställt: 
Tyvärr var det för få anmälda till studiecirkeln ”Världspolitiska händelser” så vi 
tvingades ställa in den.  
 
Hjärnkoll: 
Den 6 september åkte Karin Nilsson, Margareta Hansson och Hans Grundel 
tillsammans med lagledare Gunnel Lundin till Köping för att tävla, det var 6 lag från 
distriktet och vårt lag kom på en hedrande delad 3:de plats. 
Grattis!! 
 
Surströmmimg: 
Den 20 september var det premiär för en ny aktivitet, nämligen surströmmingsfest. 
Det blev väldigt uppskattat av de 30 medlemmarna som deltog vid Senioren. 
 
Temadagen: 
Tisdagen den 24 september ägde vår gemensamma temadag  "Senioren i 
framtiden"  rum. Mycket uppskattat program med både psykisk hälsa, robotar, 
tecken på ålderdom vacker musik och kloka från vår förbundsordförande Eva 
Eriksson. 
 
Vad händer i oktober? 
3 oktober:  Vi gör en utflykt till Falun och besöker bl.a. Falu gruva och Lugnets 
skidstadion. Dalarnas museum var inplanerat men är inställt på grund av renovering. 
Vi får se om vi hittar ersättningsaktivitet. Det finns fortfarande platser kvar, så det 
går bra att anmäla sig. 
 



 

 

4 oktober: Dagen börjar med att styrelsen träffar nya 
medlemmar på Öhrmans Café och avslutas med After work på 
Bryggan, allt på Öster Mälarstrand. 
 
7 oktober: Seniormässa vid Aros Congress Center se vidare program i VLT. 
 
10 oktober: Månadsmöte Anders Hedström från Västeråspolisen och Eva Mebius 
kommer till oss och berättar om ”Att undvika bedrägerier och att inte kombinera 
läkemedel hur som helst.  
 
15 okt: Trafikcirkel startar 
 
18 oktober: Aternoon Tea var väldigt uppskattat i våras, så därför bestämdes att 
inbjuda till detta tema på nytt.  
Kulturchefen Niclas Lindberg besöker oss och berättar om kulturlivet i Västerås. 
Anmälan senast 10 oktober (maxantal 50 personer). 
OBS!! Byte av lokal. Vi kommer att vara i Senioren Viksängsgatan 80 p.g.a 
ombyggnaden i Ordenshuset. 
 
Vad händer i början av november 
After Work 1 november 
Besök på Hälla kafferosteri 7 november   
 
EXTRA PÅANNONSERING: 
Vi har lyckats förboka 30 platser till ”Nyårskonsert på Cassel” den 5 januari 2020, 
men vi måste boka dem senast 10 november. Anmäl till jamgunnel@gmail.com 
 
Gå gärna in på Hemsidan: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre 
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