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Brev från vår ordförande 

 

Till alla Grödinge SPF seniorer 

 

Det är en märklig tid vi nu upplever. Så ofattbar och ogripbar. 

När jag tidigare tänkt ”hot bild” så har mina tankar främst gått till terrorbrott 

av olika slag. Jag som bor långt ut på landet, har nog mest tänkt på 

långvariga strömavbrott. Men med egen brunn och gasolhjälpmedel. Så har 

jag tänkt att en vecka eller två det klarar vi nog. 

Men detta med pandemi, isolering och elaka virus det var för min del långt 

borta i periferin.  

Att alla våra trevliga möten och aktiviteter så plötsligt skulle ställas in.  

Så snabbt att vi inte ens hann säga – hej då – på ett vettigt sätt. Det känns 

fortfarande mycket konstigt. 

När jag sitter i mitt ljusa matrum och tittar mot bryggan några meter utanför 

kan jag både se en massa sjöfågel och att bofinken, ja till och med 

sädesärlan, är här. Solen glittrar i vågorna. En riktig svensk våridyll. 

När jag sen ser på tv och hör hur antalet smittade och döda ökar, då blir 

kontrasten nästan för stor. Dessa två verkligheter går bara inte ihop. 

Hur rädd ska jag vara och hjälper oron. Det känns obehagligt att hotet är 

tyst och smygande. Det svåraste är nog att ingen vet hur länge detta 

isoleringstillstånd skall fortgå. 

Jag tänker mycket på er andra och hur ni kan tänkas ha det. Jag hoppas att 

ni har det någorlunda bra. Något att göra. Någon att ringa. Och något gott 

att äta nu i Påsk. Och att ni orkar hålla ut. Allt elände har ju trotts allt ett slut 

och då mina vänner ses vi igen. Till dess sänder jag er mina varmaste 

tankar och hoppas att ni alla har hälsan i behåll.  

 

Trevlig Påsk 

Anki Lauberg 
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Och här en uppmaning från Berit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uppmanar HRF alla hörselskadade, och särskilt riskgrupper, att 

registrera sitt mobilnummer för tjänsten SMS112. På så sätt blir det möjligt 

att sms:a till SOS Alarm vid en nödsituation, till exempel för att tillkalla 

ambulans. 

 

Påsktävling 

Jag vet inte om det var 

tävlingslustan som saknades eller 

om frågorna var för svåra, kanske 

var det bådadera? Det kom i alla fall 

bara in svar från två håll och som 

den enfaldige och även enväldiga 

domare jag utsett mig till så får båda 

pris. Bäst lyckades Ingemar och 

Margareta med 11,5 poäng, riktigt 

bra då svaren nog var lite svåra att 

lista ut. Förstaplats innebär att de 

fick äran att välja pris och resultatet 

ser ni på bilden här bredvid 

Och den nyfikne hittar de rätta svaren på nästa sida  

https://hrf.us14.list-manage.com/track/click?u=e33488fafbd42234fc67925ae&id=08b0df18d1&e=dd83b9d4f5
https://hrf.us14.list-manage.com/track/click?u=e33488fafbd42234fc67925ae&id=08b0df18d1&e=dd83b9d4f5
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Fråga 1 (klassisk musik) 

Klassisk musik kan vara tråkig och trist – men också alldeles underbar. Men vilken av 

de klassiska kompositörerna kan förmodas vara den tråkigaste och gnatigaste  

Svar: Mahler (han bara maler och maler…) 

 

Fråga 2 (jazzmusik) 

Vilken jazzmusiker och orkesterledare kan, på vissa grunder, misstänkas vara den 

som bäst kunde ”dra igång” en låt? 

Svar: Count (greve men också räkna) Basie 

    

Fråga 3 (pop/rock) 

En konsert i Nordamerika i början av 2000-talet kostade 45 cent. Vilka två 

artister/grupper spelade? 

50 cent spelade. När Nickelback tog över scenen återbetalades 5 cent. Summa 

45 cent…  

 

Fråga 4 (lingvistik) Denna fråga är hämtad från boken ”De norrbottniska 

satansverserna” skrivna av ickebröderna Ronny och Lasse Eriksson 

1 – Gräftar (grävare) = C – En tung motorcykel mot lätt fuktig, sammanpackad jord 

2 – Spralar (spridare) = E – En snabb rivstart mot torrt underlag med löst grus 

3 – Roikar (rökare) = D – Häftig rivstart med inslag av rök. Företrädesvis mot asfalt 

4 – Strenar (”snedspridare”) = F – Samma som ovan (E) men ett snäpp värre 

5 – Dyngriv = A – Tung start på fuktigt underlag, gärna med inslag av träskliknande 

gräs 

6 – Skweelar (tjutare) = B – Häftig rivstart där ett tjutande ljud är mest påfallande.  

 

Fråga 5 (geografi) 

Vilken stad ligger närmast veckobrevredaktörens uppväxtort 

Bil- och fågelvägen ligger Piteå ca 25 % närmare än Skellefteå 


