
 

 

 

Månadens brev – mars 2020 

Då har vi klarat av årets årsmöte. Det var 84 medlemmar inklusive 7 gäster som besökte 
mötet. Vår ordförande Ulla Elfvendahl inledde mötet med parentation för att hedra minnet 
av dem som avlidit under 2019. Gunnar Stendahl spelade ett solonummer och 
Hamregökarna sjöng. Ulla Elfvendahl omvaldes till ordförande, så även övriga 
styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Erik Lindh som lämnat sitt uppdrag i 
mötesgruppen avtackades. Efter mötet bjöds det på kaffe och god tårta från Tranellska 
skolan. 
 

Vad har hänt under februari: 
• Den 6 februari gjordes ett studiebesök på Länsmuséet i Västerås. Där fick 26 

medlemmar en visning av utställningen om ASEA och Mimer. Guiden Lena visade 
ett bildspel från ASEA:s stora bildarkiv. En spännande resa och inblick i hur ASEA 
byggde upp sin verksamhet i Västerås. 

• Den 27 februari gjordes en utflykt till Thore Skogmans museum och Åsby trädgård i 
Hallstahammar. Ett litet gemytligt museum som är bildat utifrån stort intresse och 
engagemang av Sune Karlsson, som också tog emot och guidade runt. Därefter 
blev det gott fika på Åsby trädgård.  

• Angående studiebesök på Northvolt: där vet vi inte när studiebesöket kan bli av. 
Orsaken är att personalen måste komma in i verksamheten på ett bra sätt innan 
man kan ta emot besök. Vi återkommer när vi har ett besked. 

 

Vad händer i mars: 

• Den 6 mars: After Work på Bryggans café.  

• Den 12 mars: är det månadsmöte med Caroline Langenheim som ger oss en 
föreställning med en blandning av konsert, föredrag och frågesport. Caroline 
berättar om, och sjunger visor av olika poeter och vi får därefter gissa vem. Därefter 
uttagstävlingen "Hjärnkoll" omgång 2. 

• Den 19 mars: Gubbfika på Öhrmans café Öster Mälarstrand kl 14.00. En ny 
aktivitet för manliga medlemmar. Vi fikar tillsammans och löser världsproblemen. 
Du som vill ta chansen att umgås – dyk upp så får vi se hur vi tar det vidare, det 
bestämmer vi på plats. 

• Den 26 mars: Utflykt till Sala. Vi åker till Lilla Istanbul där konstnären Jan-Erik 
Svennberg tar emot och visar skulpturparken med modeller av bl.a. Blå moskén 
Topkapipalatset och Selimiyemoskén. Därefter åker vi till Silvergruvans Antik för kaffe 
och rundvandring. Antikhandlare Peter Malmenby tar emot och visar olika 
antikvitetsstilar. 

  

Notis: Programgruppen meddelar att vi har fått besked om biljetter till Let’s dance den 10 april. 
Vi har B-platser, pris 640 kr – buss, plats på inspelning, macka och någon sorts bag med 
grejer från Let’s dance. Bussen går från resecentrum Västerås kl 16.30 är åter kl 00.30. Det 
blir en lång kväll så man bör ha ätit innan, macka serveras på bussen vid hemresan ca kl 
23.00. 
 
Ytterligare detaljer kommer senare. Anmäl senast 15 mars till: jamgunnel@gmail.com  
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• SPF-Aros har flaggat för att de har platser kvar för resa till 
Montenegro-Dubrovnik 22-29 augusti, och Musikalen "Forever Piaf" 
med Malena och Beata Ernman i huvudrollerna den 6 november på Göta Lejon i 
Stockholm, samt ”Det stora teaterkalaset” på Stockholms stadsteater den 12 december. 
(Stockholms stadsteater firar 60 år). För mer information kontakta Jack Hallberg Aros tel 
070-5136975 e-post jack.hallberg99@gmail.com 

  
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 

 
Styrelsen 
/Gunnel Jonsson 


