
   

 

En vanlig torsdag på Skeppet 

 

Det var månadsmöte den 25 januari 2018 med ovanligt många besökare. I lokalen 

befanns sig hela 101 personer inklusive de 9 inbjudan gästerna. 

Efter att Elisabeth Andersson hälsat alla välkomna tog Bo Lundgren, vår 

ordförande till orda och berättade en del om styrelsens arbete och nämnde 

speciellt alla de möten som hålls med Håbo kommun om ersättningslokaler för 

Skeppet, när det har sjunkit. Dessutom bjöd Bo in alla medlemmar till vår 

årsstämma den 14 februari 2018 som hålls i Fridegårdsscenen.  

På filmduken bakom Bo rullade ett antal bilder som bland annat beskrev en 

kommande resa i september till Rom och Sorento, en fin vandring den 13 

februari 2018 runt Örnässjön och mycket mera av intresse. 

Snart steg tre damer från vår förening upp på scenen, först Åsa Öman som 

informerade om våra studiecirklar, sedan Ursula Edfast som berättade att SPF 

Seniorerna säljer Bålstas Bästa för 200 kronor varav 100 kronor tillfaller 

föreningen. Sist ut var Elke Merkel Ragnarsson som bjöd in alla intresserade till 

en resa under början av april med Berlin som mål med många fina stopp såväl på 

vägen till Berlin som under hemresan.  
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Fler kvinnor klev fram och hade mycket att berätta! 

Kathy Wiberg, Håbo bibliotek hade en hel del att informera om och det jag 

minns bästa är att man kan boka sin egen bibliotekarie i upp till en timme samt 

att om har man blivit ofärdig på något sätt kan man låna sina böcker per telefon 

och få dessa hemtransporterade till sin bostad utan kostnad. 

Kathy slog också ett slag för alla de evenemang som biblioteket anordnar och 

delade ut vårens programblad. 

Tina Tiefensee Lüning med den långa titeln ”ombudsman för dig som är äldre 

eller har en funktionsnedsättning” berättade om de möjligheter vi har att få 

hjälp med allehanda uppgifter som kan uppstå när man fått problem. Det var 

många uppgifter Tina hade på sitt bord, allt från hjälp med blanketter till 

medföljare vid läkarbesök. 

Bo Hansson lade ut några bra länkar på vår hemsida direkt efter månadsmötet. 

 



Kaffe med gott dopp kom fram snabbt och elegant och nu blev det dags för Håbo 

musikskola att underhålla oss. I inbjudan till månadsmötet stod att det skulle bli 

storbandsjazz men Ander Nilsson, lärare på musikskolan, berättade att det hade 

varit svårt att få loss så många elever under ordinarie skoltid.  

Orkestern bestod av 4 elever, Nova Flink sång, Sofia 

Kinnman altsax, Gustav Huovilla tenorsax och Pontus 

Lardner bas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dessutom deltog tre lärare, Klas Bas trombon och piano, Fredrik trummor samt 

Anders på piano. 

Orkester framförde 5 bejublade låtar där alla elever fick sina egna solon och 

många kommer nog att minnas de fina basgångarna, saxsolona och Novas fina 

röst. Man blev nästa lite rörd över att dessa ungdomar spelar den musik vi 

lyssnade på en gång under 60 och början på 70-talet och på det sätt de gjorde 

det! 

Naturligtvis bjöd de på ett extranummer. 

Ännu en gång har Programkommittén ordnat en trevlig och innehållsrik 

eftermiddag för oss på Skeppet. 

Kent Magnusson  

PS 

Välkomna till årsstämman klockan 13.00 den 14 februari 2018 i Fridegård. 

 


