
SPF Seniorerna / Jössebygden Arvikas månadsmöte, 
torsdagen den 13 december 2018! 

På själva Luciadagen samlades åter seniorerna i SPF Jössebygden på 
Korpralen.


Denna dag var det utlovad julmusik och 
skinksmörgås som lockade!





Några damer fann sina platser vid 
borden i god tid! 


Här ovan ser vi på bilden till vänster Mona Ericsson, Maj  Lindquist och Brita 
Höglund, och till höger ses Ragnhild Örtenblad och Sang Moon Olsson.




Fler medlemmar var då på väg in för att söka sig en 
plats bland kända ansikten - som här till höger, 
Märtha Albinsson! 


Goda kontakter är inte fel när det gäller att finna 
förstklassig musikunderhållning en dag som idag, 
när många musikanter tidigt är uppbokade på egna 
Luciaarrangemang. En av våra programansvariga, 
Hans Palmqvist, som har ett förflutet på Ingesunds 
Musikhögskola, är bra på att fixa goda bokningar.


Till vänster ser vi en av dagens musiker, 
Magnus Ericsson, tillsammans med sin 
”gamle” lärare, Hans! 


Magnus hade även denna dagen sin dotter 
med sig som vokalist, Elin Ericsson! 


0ch Lollo Berndalen var förstås den som 
styrde upp programmet, med 
pianoackompanjemang och trevligt, lärorikt 
mellansnack!










Här ser vi trion samlad före spelningen. Som synes hade vi även med ett 
sånghäfte med gamla klassiska julsånger, som Hans ordnat, dagen till ära! 


Programmet började med att Elin sjöng Luciasången, - melodin 
ursprungligen en gammal gondoljärsång, fick vi veta! Efter det följde Hej, mitt 
vinterland!, en sång som väcker barndomsminnen hos fler än Lollo… 


Nu var det dags för fler att sjunga tillsammans, allsångshäftet plockades 
fram, och vi sjöng alla, nästan?, sångerna Nu tändas tusen juleljus, och Tipp-
tapp!  

Vi fick höra att många av våra julsånger har en mycket lång historia, t.ex. 
sången Det är en ros utsprungen, som är från 1500-talet, och många andra 
har sitt ursprung i Wienklassicismen. 


Nästkommande sång av Elin var dock av 
senare datum, en sång som sjungits in av 
många senare jazzsångare, t.ex Bing 
Crosby. 

Have Yourself a Merry Little Christmas! 

Lite mer historia: 1830 skrev Franz Gruber

Stilla natt, ursprungligen tänkt för en 
orgelkoncert. Första spelningen blev dock 
på gitarr, då orgeln hade gått sönder! 




Vi får höra också denna sång, först med ett ursprungligt, något annorlunda 
intro av Lollo, och sedan sjungen av Elin, på den melodi vi är vana att höra.


Vi blir också påminda om den fantastiska historia, som berättar om ett 
nästan osannolikt mellanspel i skyttegravskriget under första världskriget. 
Det var ett kort vapenstillestånd på julaftonskvällen, någon soldat i en 
skyttegrav tog upp och började sjunga Stila natt, andra följde efter, på båda 
sidor. Efter sången spelade man en fotbollsmatch! Dagen efter fortsatte 
krigen som tidigare. 


Vårt program fortsatte med mer allsång flera gånger, och däremellan 
varvades med mer sång av Elin, Det strålar en stjärna,  When You Wish Upon 
a Star och När juldagsmorgon glimmar. 

Det börjar dra ihop sig mot slutet, men 
då kommer vår medlem Knut Lykken 
med en överraskning, för alla! 


Han tar över mikrofonen, och med hjälp 
av ackompanjemang av Lollo och 
Magnus, framför han Alf Pröysens 
Julekveldvisa, eller ”Pröysens 
Julevangelium” som Knut kallar den! 

På norska förstås! Det var uppskattat!


En riktig klassiker fick sedan avrunda. Efter Lollos inledande fras, …när 
södra korset på himmelen står!, tagen ur en av verserna, fick vi så höra 
sången  White Christmas också!  

Vår ordförande Birgitta tackar musikanterna för underhållningen, och sedan 
är det dags för julsmörgås och pepparkaka. Det smakar gott!


Birgitta passar sedan på att ge lite information, - hon ser tillbaka på allt vi 
gjort under året 2018, och hon berättar lite om vad som kommer under nästa 
år. 2019 års första möte blir på Rackstadmuséet, den 17 januari kl. 14.00. 
Därpå följer årsmötet den 21 februari, kl. 14.00.




Mer information om kommande program kommer i styrelsens julbrev och 
kallelse till årsmötet, som kommer att skickas ut med post till alla 
medlemmar före jul. Under våren kommer vi att fylla på med Jössebladet, 
med ytterligare information. Dessutom finns ju all information även att hämta 
på denna vår hemsida!


Birgitta informerar även om vad man diskuterat vid kommunens 
pensionärsråd, KPR. Det handlade senast om kommunens plus-boende, dvs  
de 234 lägenheter kommunen har för äldre, där personal finns tillgänglig för 
att hjälpa till med olika uppdrag efter önskemål, och det handlade om att 
konsumentrådgivare saknas i Arvika. Något som ställer till det bla.a när 
antalet bedrägerier riktade mot äldre öka. 


Pensionärsorganisationerna har även önskat halkskydd för äldre, något som 
fått avslag. En genomförd utvärdering avseende hemtjänst och särskilt 
boende visar i stort på att de flesta brukare är nöjda, MEN att väldigt många 
upplever stor ensamhet. Något för pensionärsföreningrna att fundera över! 


Vi får också veta att det kommunala föreningsstödet utgår ifrån antal aktiva 
medlemmar. Och som aktiv medlem räknas den som deltagit i minst tio av 
föreningens aktiviteter under ett år! Så det gäller att vi alla verkligen går på 
våra möten och andra aktiviteter! Ju fler som kommer, desto bättre aktiviteter 
kan vi också anordna! 


Efter det sedvanliga lotteriet är det sedan dags 
att skiljas åt. 


Vi önskar varandra En GOD JUL och GOTT 
NYTT ÅR!!


Väl mött nästa år, och Halka Inte där ute…! 

 


Vid kamera och dator,  
Annelise Paulsen, webbansvarig.


