
Månadsmöte med SPF Seniorerna Enabygden 2019-03-08 

 

Huvudnumret denna gång för de drygt 80 närvarande 

SPF-arna var Jonas Marmbrants pianospel. Jonas är 

kyrkoorganist i Enköping och fyller i dagarna 50 år. Med 

anledning av detta ger han på lördag den 9 mars en 

föreställning i Domkyrkan med Tjajkovskijs 

pianokonsert nr 1 i B moll. Men redan dagen innan hade 

Enabygden glädjen att få lyssna till Jonas virtuosa 

pianospel på Västerledskyrkans flygel. Det blev en stund 

att minnas. Han framförde följande åtta stycken: 

 

J.S. Bach Goldbergsvariationer 

E. Granados Flickan och näktergalen (klagovisa) 

I. Albeniz Tango i arrangemang av Odzovski 

F. Chopin Nocturne 

W.A. Mozart Sonat i A moll 

F. Chopin Vals i Ass dur 

Folkvisa Vem kan segla förutan vind 

Rachmaninov Preludium i G moll 

 

För detta fick Jonas Marmbrant varma applåder, blommor och ett hjärtligt 

Grattis. 

 

Därefter fortsatte programmet med diverse information av 

 Inger Rosén Hansson som gratulerade Enabygdens lag till en delad 

andraplats i Hjärnkoll. Hon berättade också att expeditionen på Krydd-

gården kommer att vara bemannad på tisdagar kl 11-13 under april och 

maj samt att Barbro Westerholm besöker Enabygden den 21 oktober. 

 Anita Nehler nämnde om kommande evenemang som Afternoon Tea 

den 23 mars och Pub den 22 mars samt nästa månadsmöte den 12 

april, då Maria Arosenius från Polisen besöker Enabygden. 

 Bo Johansson berättade att boulespelet återupptas den 10 april och då 

på banan i Höken vid Västerleden istället för på Romberga. Det finns 

plats för fler deltagare. 

 Sven Gustafsson startar årets fågelcirkel på måndag den 1 april, kl 

13.30 i grupprum 1 på Kryddgården. Anmälningar tas emot snarast. 

 Till slut nämnde Torbjörn From i Resekommittén att det endast finns 

ett fåtal platser kvar på resorna den 24 april till brandområdet i 

Västmanland, den 11 maj till Artipelag med båt och till den hemliga 

resan söderut den 15 augusti. Höstens resor kommer att presenteras på 

nästa möte. 

 

Vinster i dagens lotteri var diverse närproducerade godsaker från Landsberga 

gårdsbutik. Och sedan blev det avslutning med kaffe och bulle. 
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