
Referat från SPF Seniorerna Enabygdens månadsmöte 2018-05-18, kl 14. 
 
Detta var säsongens sista månadsmöte före sommaruppehållet. Det hölls i Västerledskyrkan i 
regi av Grupp 7 och leddes av Ulla Hedin. 

Programmet inleddes med en 
uppfriskande musikunderhållning av den 
150-åriga Vegasextetten med anor från 
brunnsmusikens glansdagar under slutet 
av 1800-talet. Blåsorkestern leddes av 
Jan Bohman och bestod av sex 
skinande mässingsinstrument: två 
kornetter, en trombon, en bastuba, ett 
valthorn och ett eufonium. 

Repertoaren innehöll 15 nummer (se 
bilaga), varav de flesta var rytmiska och 
svängiga marscher, gånglåtar och valser 
som publiken verkligen levde med i. 
Vegasextetten prövade även med viss 
framgång något mer sentimentala 
stycken som Nocturne, vilket annars inte 
riktigt är vad man förknippar med en blåsorkester. 

Orkestern avtackades med varma och uppskattande applåder och förärades som ett extra tack 
var sitt smakligt bröd. 

Efter musikunderhållningen informerade SPF:s ordförande, Inger Rosén-Hansson om att 
medlemsavgiften för 2019 är höjd med 30 kr till 280 kr . Hela höjningen går till 
riksorganisationen. Även avgiften för månadsmötena höjs från 50 till 70 kr för att möjliggöra en 
högre möteskvalitet. 

Efter Inger berättade Programkommitténs ordförande, Anita Nehler om de sommaraktiviteter 
som ligger framför oss. Dessa börjar den 17 juni, kl 10 med en poängpromenad i Drömparken. 
Den 3 juli, kl 12 blir det guidning i Westerlundska gården, den 16 juli, kl 19 en utflykt med 
Räkbåten och den 7 augusti, kl 10 en rundtur med Blå Tåget. Nästa månadsmöte är också 
Studieupptakt och hålls den 14 september, kl 13.30. Lokalen är ännu inte bestämd. 

Från Studiekommittén berättade Bo Holmgren att studieprogrammet för hösten 2018 nu är klart 
och kommer att delas ut med Enabygden i början på juni. Tyvärr saknas fortfarande några 
cirkelledare, vilka härmed efterlyses. Det gäller cirklarna Aktuella händelser, en av 
landskapscirklarna om Dalsland samt Koll på läkemedel. Tider och lokaler finns reserverade. 

Resekommittén är aktiv som alltid och Torbjörn Frohm meddelade att det fortfarande finns 
plats på Den hemliga resan den 12 juni och på Den gyldene freden den 29 augusti. Senare i 
höst görs en utflykt till Venngarns slott den 12 september och till Reginateatern i Uppsala den 
27 september. Välkomna med era anmälningar. 

Sist i raden efterfrågade Maj Kinbo om frågor att ta upp i KPR. 

Därefter avlutades mötet med sedvanlig lottdragning med brödvinster samt kaffe och 
wienerbröd. 
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