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Nytt år med musikquiz  

Monica Strömgren, text - Mats Strömgren, foto 

 

2019 startade för SPF Seniorernas del i Höganäs den 9 januari, när vi träffades på Hamnkrogen med 

musikquiz. Som vanligt väntade kaffe och kaka på oss, eftermiddagssolen sken in genom det stora 

fönstret och dagens huvudattraktion Rönneåbälgarna spelade lite i bakgrunden.  

 

 

 

Efter den stilla uppladdningen presenterades orkestern, idag bestående av fem av sina elva 

spelemän. Musikanterna kommer från olika delar av Skåne med stationering i Ängelholm. De spelar 

för att de har så roligt tillsammans och med musiken. Idag fick vår egen Lars-Göran Håkansson, som 

precis har opererat ett öga och inte får lyfta något så tungt som sitt dragspel, i stället agera 

konferencier och leda vårt musikgissande. Lite hjälp gav han oss allt i den första frågan – en 

felsägning eller ett sätt att få igång oss? Några melodier var lätta att komma på, några lite svårare. 

När alla svar var nedskrivna samlades quizrutorna in och Lars-Göran och Anders Holmqvist drog tre 

lyckliga vinnare: Göran Lundström, Inga-Greta Hedberg och Elisabet Berggren, som fick ta emot 

varsitt presentkort på en middag på Hamnkrogen. Grattis! 



2 
 

 

Ordförande Siw informerade bl a om det senaste KPR-rådet, där kommunen beslutat om att ha en 

Medborgardialog den 28 januari kl 14-16 i Stadshuset kring förändrade rutiner om hemtjänst och 

hemsjukvård. Där är alla som har åsikter eller erfarenheter i dessa frågor välkomna att delta. 

Anmälan görs till katarina.persson@hoganas.se senast den 28 januari. 

Kassören Anders talade om att avi med den nya medlemsavgiften för 2019 skickas ut centralt och ska 

betalas in först när avin har kommit. 

Mildreid Larsson berättade om kursprogrammet från Vuxenskolan som just delats ut i brevlådorna. 

Där finns bl a några intressanta korta kurser om grundläggande datorkunskap, internet och 

smartphone/surfplatta. Kom ihåg att medlemmar i SPF får 10 procents rabatt på kursavgiften hos 

Vuxenskolan. 

 


