
Rapport från SPF Seniorerna Enabygdens månadsmöte den 9 mars 2018, kl 14 
 
Denna gång var vi tillbaka i A-salen på Kryddgården, där ett nytt och ljust 
laminatgolv kommit på plats sedan förra mötet i samma lokal i december. 
 
Grupp 5 hade värdskapet denna gång och gruppledaren Alf Karlsson började 
med att hälsa alla välkomna och då särskilt ett par nya medlemmar samt 
dagens gäster. De senare var Två röda rosor och ett piano bestående av 
sångerskan Linda Johansson och pianisten Rolf Carlsson som underhöll 
oss med ett tiotal trevliga visor och sånger under cirka tre kvarts timme. 
Passande för oss seniorer började man med Frank Sinatras hit You make Me 
feel so Young och avslutade med folkvisan Jag vet en dejlig rosa som också 
är gruppens egen signaturmelodi. Däremellan varvades med Olle Adolphson, 
bl.a. med en nydiktad strof till Karlsson, Evig vår, Povel Ramel, ABBA m.fl. 
Varma applåder visade att underhållningen var uppskattad. Stort tack för en 
trevlig stund. 
 
Efter den glada underhållningen fortsatte mötet med traditionella 
föreningsaktiviteter. Dessa innehöll bl.a. 
 
* en enkät från UL om hur man upplever länets kollektivtrafik 
* information från programkommittén om att man kommer att fylla på med 

fler programpunkter mellan varje månadsmöte. Det blir sålunda 
underhållning eller annat cirka var fjortonde dag under våren 2018.  
Se föreningens hemsida. 

* information av Ulla Hedin om att en grupp har träffats för en stunds 
samkväm med kaffe på måndag em. på Villa Sandgatan. Detta fortsätter 
om intresse finns. 
Flera träffas också för att äta lunch tillsammans på Restaurang Krydda på 
onsdagar kl 12-13. Alla är välkomna. 

* information från Maj Kinnbo, KPR om att det nu finns förslag på hur 
Enköpings centrumutveckling kan gestalta sig. SPF bör agera i KPR om 
detta. Hör av er. 
Maj slutar i KPR i december 2018 och vill gärna ha en efterträdare med sig 
under höstens möten. 

* information från Resekommittén om att flera resor redan är fulltecknade 
men att det finns plats på den Hemliga resan, andra dagen samt på resan 
till Den Gyldene Freden i augusti. Det går även att anmäla sig till 
landskapsresan som går till Blekinge under sista veckan i maj. 

 
Sista punkt på dagens program var lotterierna, där vinsterna denna gång 
bestod av vackra rosor, innan kaffe och smörgås kunde avnjutas på 
Restaurang Krydda 
 
Vid pennan 
Stig Forshult 
 


