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Dagens värd var grupp 6, varifrån Pia Rosenberg hälsade välkommen och då särskilt 
eftermiddagens underhållare EnaVis AB. Detta är en gitarrtrio bestående av Hasse 
Karlsson, Curt Beijer och Ann Såthe. De sjöng och spelade fjorton låtar för oss, ibland 
solo, men oftast tillsammans. Det blev en trevlig stund där välkända visor blandades med 
mindre kända. Tack för ett fint arrangemang. En lista på de framförda styckena finns sist i 
referatet. 
 
Efter den musikaliska underhållningen berättade Conny Odengrund och Mattias Käck om 
Enköpings bibliotek. Detta har betydligt mer att bjuda på än vad de flesta av oss normalt 
tänker på såsom ljudböcker (för alla), talböcker (för läsnedsatta), storstilsböcker, 
datorhjälp på måndag och torsdag från kl 13 under rubriken Vilse på nätet m.m. 
Enköpings kommun har tre bibliotek i Enköpings stad, Örsundsbro och Fjärdhundra samt 
en bokbuss som i viss mån ersätter det tidigare biblioteket i Grillby. Dessutom finns 
Boken kommer, som innebär att man kan få böcker levererade ända hem vid behov. 
Utöver detta erbjuder biblioteket läsecirklar, författarbesök m.m. I vår kommer Ola 
Larsmo (Swede Hollow) och Moa Brännström (Trä). 
 
Därefter var det dags för intern information av ordföranden Inger Rosén-Hansson som 
nämnde att årsmötet kommer att äga rum i Västerledskyrkan den 8 februari, att motioner 
ska vara ordföranden tillhanda senast den 25 januari och att alla årsmöteshandlingar 
kommer att finnas på Kryddgården från den 31 januari. 
Anita Nehler och Torbjörn From berättade så om kommande resor och flera andra 
aktiviteter under våren. Allt detta finns på hemsidan. Innan kaffet och skinksmörgåsen 
serverades lottades ett antal bröd från Sussis gårdsbageri ut. Det var Bälsundabröd, 
Gotlandslimpa och Äppelbröd, som säkert smakar gott i helgen hos de 15 lyckliga 
vinnarna. 
 
Vid pennan 
StigF 
  



Sånggruppen Ena Vis AB framförde följande visor: 
 
Gyris-Anders gånglåt med text av Rune Lindström 
Gårdsmusikanter av Ruben Nilsson 
En Uppsalaflicka av Gustaf Fröding 
Gunnar Vägman av Dan Andersson 
Mor Ruts visa, traditionell 
Trubaduren av Ruben Nilsson 
Linnea av Evert Taube 
Kärleksvisa av Allan Edvall 
Min älskade hon gick sig i min lustgård av Evert Taube 
Hästhandlaren som ville ha en fru, skillingtryck med okänt ursprung 
Mer jul av Adolphson och Falk 
En ståtlig yngling av okänd författare 
Men bara om min älskade väntar av Bob Dylan 
Sommarvisa av Ale Möller 


