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                              SPF Seniorerna Kamraterna hade den 27 september sitt första 
riktiga månadsmöte efter pandemin. Det kändes skönt att öppna Adolfsbergsgården 
igen för våra medlemmar. Nye Ordföranden Lars-Göran Bergman hälsade 85 
medlemmar välkomna. Eftersom vi har tolkhjälp på våra möten så var det trevligt att 
tolkarna presenterade sig och visade hur de arbetar. Lars-Göran välkomnade också 
Lena Wiklander som ny medlem i styrelsen och meddelade att Gunilla Hedqvist 
numera också är med i distriktsstyrelsen. 
Vår egen medlem Stig Hallmén var dagens underhållare. Stig kåserade under 
rubriken ”Tag vara på livet – Lev medan du lever” . Stig menar att ung som gammal 
måste ha visioner för framtiden. Vi ska skriva önskelistor på vad vi vill göra och inte 
vara rädda för att pröva nya moment och få erfarenhet som ger goda minnen. 
Vad är meningen med livet?  Dalai Lama sa: Meningen är att söka lycka! Men lycka 
är så olika för olika personer. Tillslut kom vi fram till att relationer var den viktigaste 
lyckan. 
Därefter visade Stig ett fantastiskt vackert naturbildspel med musik ”Vårt vackra land 
– året runt”. En tanke till det som Stig kåserade om ”Som man sår får man skörda”. 
Stig fick fina blommor och välförtjänta applåder. 

Så blev alla bjudna på kaffe och tårta. Det blev ju ingen tårta på Årsmötet så den fick 
komma nu. Härligt! 
Lars-Göran och Hans Emanuelsson berättade om kommande resor och 
evenemang. Hans pratade också om hemsidan och talade om att mycket finns där 
att läsa.  
Gunilla Hedqvist redogjorde lite hur vår organisation är uppbyggd och tog några 
exempel på vad distriktet tar upp och arbetar med och vad som kan gå vidare till 
förbundet. Förbundet med Eva Eriksson i spetsen arbetar mot politiken.  

Så hade vi alla blivit förärade lotter. Och efter lotteridragningen gick några hem med 
en ny blomma eller något gott att äta. Lars-Göran avslutade mötet. Nästa möte om 
Harald Lönnqvist. 
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