
 

Referat från månadsmötet 
måndagen den 28 november.   

Ordförande Lars Göran Bergman hälsade ca 70 medlemmar 
välkomna.                                                                                            
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 Lena Wiklander, hörselombud, talade om att vi har skrivtolkar 
varje möte, vilket är unikt. Texten kan man också få i mobilen. 
Hos tolkarna finns en QR kod så man kan laddar ner texten.  

Gunnel Öst, ledare för vår litteraturcirkel, berättade lite hur 
cirkeln fungerar. Efter jul bjuder Gunnel in till en träff på kafé 
Skogen för de som är intresserade att bilda ytterligare en 
läsecirkel.

Så kom dagens föreläsare Bosse 
Hallmén och pratar om det stora 
ämnet ”Från Big Bang till Greta 
Thunberg – en riktigt lång resa. 
Bosse berättar om den 
komplicerade utvecklingen av 
universums tillkomst ”Big Bang” 
för 14 miljarder år sedan. Hur 
solen bildades och gav energi åt 
alla galaxer. Så också vår egen 
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galax ”Vintergatan” som bildades 
för 4 miljarder år sedan. Vår planet 
Jorden var från början en stenplanet 
men fick efterhand vatten och syre. 
Så tog växter och djur plats och så 
småningom kom Homo Sapiens. En 
stam boende i Kalahari lär vara en 
rest av de första människorna 
(Sandfolket). 
Homo Sapiens erövrade språket och 
har därmed kunnat åstadkomma en 
enorm utveckling. Människan levde 
enkelt och i samklang med naturen 
fram till 1700-talet. Då började den 

industriella revolutionen och vi 
startar vår egen massiva inverkan 
på Jorden. Så kommer den tekniska 
explosionen och Jorden har fått 
skador som kan urskiljas miljoner 
år framöver. Vi plundrar Jorden 
som om vi har fyra jordklot.        

Nu måste vi hjälpas åt att laga 
Jorden som vi förstört. Ansvaret är 
vårt! 

”VÅR VACKRA VÄRLD ÄR 
VÄRD VÅR VÅRD” 

Så avslutade Bosse med att spela 
Louis Armstrongs ”What a 
wonderful world” och visade vackra 
naturbilder. 
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Det var ett intressant föredrag och vi var imponerade över all den kunskap 
Bosse besitter i ämnet. Så fick han stora applåder och en julblomma. 

Hans Emanuelsson pratade om 
aktiviteter som är på gång framöver: 
11 februari teater i Lerbäck,                     
21 februari Hockey, 18 mars ”Hair” 
teaterresa till Stockholm. Så frågade 
Hans om några vill ställa upp på 
intervju ang. SPF Kamraternas 
förening.                                          

Lars Göran frågade om några är 
intresserade av att lyssna på klassisk 
musik. Ska vi ordna en kurs? Nästa 
möte den 12 december firar vi  lucia 
med elever från Brunnsskolans åk 5. 

Så avslutades eftermiddagen med 
vårt årlotteri och många 
julinspirerande blommor var priserna 
för dagen. 

Alla tyckte det blev en mycket trevlig eftermiddag. 

Vid anteckningarna Gunilla Hedqvist 
Bild  B Olsson och  U Calleberg 
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