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Årets sista månadsmöte med SPF Seniorerna Enabygden ägde rum på fredag 
em. den 14 december 2018 i regi av Grupp 5. Cirka 110 medlemmar 
närvarande i Kryddgårdens samlingssal. Mötet inleddes med traditionellt 
Luciatåg av 16 barn från åk 5 i Robinson Fanna. Detta innehöll som sig bör 
såväl Lucia med tärnor som stjärngossar och tomtar. Vi fick under cirka 20 
minuter höra ett tiotal fina julsånger och t.o.m. lyssna till en trio unga 
cellister – fantastiskt. Ett stort tack till Robinsinskolan och dess ledare Anna 
Åkerberg. Ni är varmt välkomna tillbaka. 

Härefter följde en mängd information, varav bara en liten del återges här. 

Ordförande Inger Rosén Hansson berättade att den årliga frågetävlingen 
Hjärnkoll drar igång den 21 januari 2019. Enabygden har tidigare deltagit 
med ett framgångsrikt lag, men har möjlighet att ställa upp med två, varför 
hågade deltagare snarast bör anmäla sig till Inger. 

Medlemsantalet sjunker sakta, troligen med närmare 50 medlemmar fram till 
årsskiftet 2018/19, trots att 20 nya har tillkommit under 2018. Trenden är 
densamma i hela Sverige, trots att det finns många äldre och ensamma 
personer som skulle kunna ha glädje av att dela gemenskapen. Hur får vi fatt 
på dem? Den bästa rekryteringsmetoden torde vara att prata med grannar och 
vänner. Enabygdens stora utbud av aktiviteter borde vara attraktivt för 
betydligt fler än för dem som kommer.  

Redaktören för Enabygden, Lars-Erik Lundgren, berättade att han måste 
lämna uppdraget vid årsskiftet. Han efterlyste därför en ny redaktör eller 
eventuellt en redaktionskommitté att ta över från nr 1, 2019. Vem ställer upp? 
Det är ofta svårt att distribuera tidningen. Endast cirka en fjärdedel av de 
närvarande kan emellertid tänka sig att läsa tidningen enbart på webbsidan.  

Sven-Olov Johansson berättade om Friskvårdskommitténs arbete med att 
erbjuda gymnastik och vattengymnastik till medlemmarna. Båda dessa 
aktiviteter har arvoderade ledare, varför avgiften för att delta blir högre än för 
boule, bordtennis och bowling som har ideella ledare. Gymnastiken kostar 
600 kr per termin och vattengymnastiken 850 kr förutsatt att antalet deltagare 
blir minst 12. Välkomna att anmäla er. Vi behöver alla röra på oss. 

Bo Holmgren i Studiekommittén efterlyste fler villiga cirkelledare. F.n. pågår 
18 cirklar i Enabygdens regi men fler skulle kunna starta med ytterligare 
några ledare tillgängliga. 

Maj Kinbo berättade om årets retrotrend och t.o.m. julklapp, nämligen det 
återanvända plagget eller vad det nu kan vara. Även ungdomar har fått upp 
ögonen för äldre ting som åter blivit trendiga. 

Till slut redovisade Torbjörn From i Resekommittén de resor som Enabygden 
kommer att arrangera under vintern och våren 2019. Här finns alltid något för 
alla, även om några arrangemang redan är fulltecknade. 
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Efter underhållning och information blev det som vanligt lottdragning innan 
vi bänkade oss i Restaurang Krydda för gott kaffe med lussekatt och 
pepparkaka i trevligt sällskap.  

Vid pennan 
StigF 
 
*********************************************** 
 
Robinson Fanna sjöng följande julsånger 
* Sankta Lucia (vid intåget) 
* Staffan Stalledräng 
* Nu tändas tusen juleljus 
* Låt mig få tända ett ljus 
* Pepparkakor 
* Rudolf med röda mulen 
* Bjällerklang (på engelska) 
* Julklappssång 
* Jag vill ha en riktig jul 
* Sankta Lucia (vid uttåget) 
 


