
 

 

 

Månadens brev – februari 2020 

Då har de första av årets aktiviteter kommit igång. Tyvärr måste tre studiecirklar utgå med 

anledning av för få anmälningar. Det är: Bokcirkel 2, Europa i framtiden och Skriv och 

Berätta.  

 
Vad har hänt under januari: 
Den 5 januari åkte ett antal förväntansfulla medlemmar till Grängesberg för att avnjuta 
nyårskonserten på Cassel. Innan konserten åt vi lunch i Disponentvillan, där vi även fick en 
intressant berättelse om Cassels historia av vice ordförande. Konserten var helt fantastiskt. 
En resa som var värd varenda krona. 
Den 16 januari var årets första månadsmöte/julgransplundring, där 68 medlemmar kom 
för att lyssna på den sjungande polisen Pecke Abrahamsson från Enköping. Han sjöng 
gamla godingar av bl.a Ove Törnqvist, Tore Skogman med flera, samt berättade historier 
från sin tid som polis. Mötet avslutades med den efterlängtade «Godispåsen». 

 
 
Vad händer i februari: 

• Den 6 februari: gör vi ett studiebesök på Länsmuséet Karlsgatan 2. Vi får en guidad 
visning av arbetet i fabriken på film, utställning om ASEA Mimerkvarteren om hur 
människorna levde. Finns platser kvar. 

• Den 7 februari: After work på Bryggans café. Från och med i år gäller nya rutiner. Det 
har inte fungerat så bra för dem och oss när vi gör beställning i förväg, efterbeställning 
samt beställning på plats.  
Från nu gäller att vi anmäler till jamgunnel@gmail.com eller 

am.isacsson@gmail.com men på plats får vi två menyförslag och gör beställningen 
där. Priset är 195 - 225 kr. Det går även att beställa från ordinarie meny, men då kanske 
man får vänta lite längre på maten. 

• Angående studiebesök på Northvolt: där har vi fortfarande inte lyckats få till ett 

datum, vi återkommer när vi har besked. 

• Den 13 februari: äger årsmötet rum, handlingarna kommer att finnas på hemsidan 
och skickas ut via mail till alla som har en  E-post-adress. Som vanligt bjuder vi på 
tårta. 

• Den 27 februari: åker vi på utflykt till Thore Skogmans museum i Hallstahammar, 

ordföranden i Thore Skogmans vänner Sune Karlsson guidar oss runt i muséet. 
Därefter åker vi vidare till Åsby Trädgård där vi fikar och tittar på vackra blommor. 
Finns platser kvar. 
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Se vidare i programmet för anmälan till olika 
aktiviteter.  

Notis: Swish numret som står på sid 14 i programmet fungerar tyvärr inte ännu. Vi 
återkommer så fort detta är klart för användning. 

Gå gärna in på vår Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/spfhamre 
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