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________________________________________________ 

Oktober månadsmöte på SPF Seniorerna Jössebygden innebar denna 

gång både intagande av föda och underhållning, rikhaltig i bägge 
avseenden. Elins Bakgård stod som så många gånger förr för att 

tillgodose det kroppsliga, och Johan och Charlotta Birgersson stod 

för det kulturella inslaget.


Här ser vi delar av kökspersonalen komma in 
med maten. Lilian Karlsson kör vagnen med 
sallad och bröd, och Margareta Tigér följer 
efter med de goda laxpajerna.


Efter att lunchen avslutats med kaffe och 
kaka, tystnar sorlet runt bordet 
förväntansfullt när musikanterna börjar 
ställa sig ordning på scenen. 







De båda Birgersson öppnar programmet mäktigt, med att Charlotta högstämt 

sjunger sången ”I Värmlands skogar", i början a capella, sedan följer 

musikaliskt ackompanjemang till sång. 


Inledningen avrundas med ett stycke musikaliskt fiolspel av Johan, det är en 
brudmarsch härstammande från Moreusgänget. Sången ”I Värmlands skogar” 

får vi sedan veta är tonsatt av Sven-Erik Back, till Lars Lövgrens dikt.


Programmet vi sedan får höra är en varierad blandning av sång, spel och 

mellanprat. Det senare är personligt hållet, det märks att paret känner sig 

hemma både på platsen och i mötet med publiken. De flesta i publiken är helt 

säkert väl kända med paret sedan tidigare evenemang av olika slag! 

Så bor och verkar de också helt nära, med bostaden i kvarteret och arbetsplatserna 
inom kommunen. Johan, verksam som ledare på Ingesunds Musikhögskola, 

och Charlotta, verksam som lärare i sång, körledare m.m. på Estetiska skolans 
gymnasium. 


Sångerna vi sedan fick höra, var ett medley med 
välkända Ernst Rolf-melodier, som publiken mer 

eller mindre aktivt kunde sjunga med i. 

Vi fick höra Johan framföra

 

”Din vår är min vår, Tacka vet 

jag det som var en gång, Det kommer, 
det kommer, det kommer…., Jag är ute 
när gumman min är inne, och sedan …? 
Strö? Strö lite röda rosor…!,” och sist: 
”Det blir bättre och bättre dag för 
dag”! 




Charlotte föreslog efteråt entusiastiskt att vi skulle starta en kör, - vet nu inte riktigt 
om det fick något gehör? Men körsång i SPF kunde väl vara en trevlig aktivitet!


Den sista Rolf-sången var en passande övergång för lite mellan-tankar om livet, 
åldrandet och vad som är viktigt (kärlek), som ledde in på parets nästa sång. Ett 
personligt val för dem, den sång som de valt att sjunga på sitt eget bröllop för två år 
sedan! 


Sången ”Ett liv för mig”, med textens fortsättning …är ett liv med dig, kommer alltid, 
alltid att älska dig,  skrevs ursprungligen av Anders Edenroth i The Real Group, till hans 
eget bröllop, då med avsikten att den skulle framföras endast då. Så har det ju inte 
blivit, och nu fick också vi höra den. De spelar båda, på fiol och keyboard, och växlar om 
med sången. Fint och personligt


Utanför de stora fönstren i samlingssalen ser vi ju de vackra höstfärgerna på träden, 
så när Charlotta sedan stämmer upp med Erna Tauros/Tove Janssons välkända 
”Höstvisa”, så känns den helt rätt i tiden. Liksom nästa visa, återigen en glad cuplett, 
”Vår bästa tid är nu”! 


Sedan lämnar Charlotta platsen bakom keyboarden, och framför ett eget solonummer 
till färdig bakgrundsmusik. Ett annorlunda nummer som verkligen sticker ut, - det är en 
historia om en tjej som flyttar in i en lägenhet, med en operasångerska som granne 
under sig och en jazzsångerska över sig! Charlotta tar ut svängarna och får verkligen 
visa sitt stora register, med både opera och jazz som sångtekniker! 










Efter det följer en vals på fiolen, skriven av Arne Möller, en ofta förekommande gäst 
på Ingesund, knyter den åter an till temat tiden, genom ordspråket ”Tiden är 
människans läromästare”. Musiken som följer på det  är sången ”Den tid jag har”, från 
musikalen Så som i himmelen!


Programmet avrundas sedan med ännu en knorr om kärlek, med en hänsyftning på 
Bengt Bergs dikter, och med en sång om det. Sången handlar om hur livet går upp och 
går ner, men hur det ”ändå är vi ändå! … ”Som vi krattar gången, så får vi gå”….!


Efter applåderna ber vår ordförande Birgitta så snällt om ett extranummer...

Efter en liten stunds förvirring tar då Charlotta över hela samlingssalen, med ett 
mycket uppskattat framförande av låten ”Du é min man!” Särskilt uppskattat förstås av 
de män som tagit sig till mötet idag, - allihop blev de särskilt uppvaktade, var och en! 






Här på bilden ser vi närmast bl.a. Christer 
Paulsen och Erik Johannesson så nöjda, 
när de blev särskilt uppmärksammade. 
Men det kom alla män till del! 

Det var en väldigt fin avslutning! 


Något som Birgitta också kommenterade 
då hon avtackade paret, med kommentaren 
att de gjort oss alla glada! 


Efter detta program så fick vi lite vidare 
föreningsinformation från Birgitta. 


Informationen handlade om vad som kommer att tas upp på kommande pensionärsråd 
med kommunen:

Om utvecklingen av trygghetsboendet i Arvika, om utökning av service- och sjukresor, 
om våld mot äldre, om frågan om fallolyckor. Mer information om arbetet i KPR finns 
att läsa i de protokoll som publiceras på vår hemsida. 


Vi fick även information om kommande aktiviteter: De båda nyinsatta externa 
inbjudningarna till konst- och tryckerivisning på NWT, och föreläsning i Åmotfors om 
hjärtat. Sedan våra kommande månadsträffar, med temat trygghet i vardagen i 
november, och så vår kommande resa till Kalasmakeriet i Gräsmark, för julbord! 

Se mer info på hemsidans Kalender!







Sist på programmet stod sedan det sedvanliga lotteriet. 
Detta gång var det inte mindre än två! medlemmar, som 
fick två vinster var! Så det kan bli!!




Och på vägen ut i 
höstlandskapet, så kunde 
man passa på att ta med 
sig en bok hem från 
bokbordet, också!


 

Vid dator och kamera,  
Annelise 


