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SPF Seniorerna Frösöns  medlemsmöte i december 2016 
 
Torsdag 10 december inbjöd SPF-seniorerna Frösön sina medlemmar till 
julbuffé. 
 
En mörk och isig dag som ändå lockade ett 60-tal medlemmar att samlas i 
juldekorerade  Frösösalen i Hornsbergkyrkan. Som vanligt kunde man känna 
den fina stämmningen som råder när människor trivs ihop. Bekanta och 
obekanta för en ljudlig dialog med varandra.  
 
Ordförande Ingrid Borgström hälsade alla välkomna och i vanlig ordning gav en 
kortfattad information om vad som är aktuellt i förening just nu.  
 
Den 2:a februari är det årsmöte som samtliga medlemmar är välkomna till. Hon 
påpekade att det var helt riskfritt att möta upp eftersom valberedningen vid 
det tillfället redan vidtalat de medlemmar som skall röstas in som ledamöter i 
nya styrelsen. Hon berättade även om det komplicerade arbete som ligger till 
grund för SPF´s nya hemsida som inte än är tillgänglig, men som alla sätter stor 
tilltro till. Vi ser alla fram emot detta!   
 
Sedan hälsade hon ungdomar från Waldorfskolan på Frösön välkommen. Det 
har blivit en tradition att skolans musikelever lussar för oss. Sorlet i salen 
tystnade och stämningen blev andaktsfull då Lucia med sina tärnor och gossar 
med glitter i hår skred in i salen under skönsång.  
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Vi fick höra de gamla julsångerna som varje jul känns lika kära, men även fick vi 
smakprov på traditionella julsånger med engelsk text. Det var en mycket 
tacksam åhörarskara som även detta år fick vara med om julens budskap. 
 
Nu kom så julmaten på borden och alla lät sig väl smaka.   
 
Under tiden hade vi lättsam julmusik med Leif Olsson och hans musikanter.   
 

 
 

Även det var melodier kopplade till julen, men med ett litet annat stuk som 
framfördes i en skön ljudnivå som gav utrymme för den lättsamma 
konversationen. Alla låtar var gamla evergreens som man kunde ”nynna” till. 
Efter att alla gott och väl tagit del av julbufféns utbud med påföljande kaffe 
blev det naturlig att bryta upp och alla skildes med önskningar om en god jul! 
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