
 Referat från SPF Seniorerna  Lerbäcks medlemsträff  i  Tallbackskyrkan Åsbro   15 nov  

2018     36  deltagare .  

 Ordf  Harry Herrgård öppnade mötet och  vände sig särskilt till dagens gästartist, Åke Holt med 

hustru Britt-Marie. Harry och Åke är vänner  sedan många år i golfdistriktets styrelse. ”Du Åke 

har  lyckats undanhålla att du också kan  underhålla” vitsade ordf.     

Och en fullfjädrad entertainer visade han sig vara!  Åke Holt  inledde med”Två mörka ögon” till 

eget gitarrackompanjemang.  Han är från början halvnorsk värmlänning från Töcksfors, som via  

bl a Hammarö emigrerat och ” sökt asyl”  i Örebro, Han berättade intressanta episoder från 

dansbandsvärlden, där han bl a  träffat på Sven Erik Magnusson, Sven-Ingvars, Gunnar Wiklund, 

Skånska Lasse , Thore Skogman osv.Tack vare sin gitarr träffade Åke en jättetjusig flicka, som 

sedan blev hans fru.  ”När jag blir gammal ska jag spela på ungdomsgårdarna” tänkte Åke då. Nu 

är det på upphällningen med ungdomsgårdar, så det blir i stället spel på seniorarrangemang. 

Dagens kavalkad av välkända visor och schlagers blev en nostalgitripp för åhörarna.  Åke  

berättade också historien om John Newton som skapade Amazing grace 1779 , ps 231 i vår 

psalmbok med svensk text av Anders Frostensson.   

                           
 

Idag kunde ordf  vidarebefordra ett glädjande besked: 150 kr sänkt pensionärsskatt samt  höjning 

av prisbasbeloppet. Hemsida är ett bekymmer,  mycket på grund av brister på högre nivå. Nu har 

Inger Francis och Elisabeth Hellzon varit på kurs och hemsidan är  sedan en vecka tillbaka 

uppdaterad i hyggligt skick och medlemmarna uppmanas höra av sig med tips och frågor, Tyvärr 

saknar  ca hälften av medlemmarna internet, vilket försvårar snabb information. Dock kan korta 

meddelanden sändas via SMS. NA har ändrat policy för småannonser och styrelsen har beslutat att 

upphöra med månadsannonserna. 

 

 Pensionsmyndigheten har informerat om bostadstillägget, som är ett skattefritt tillägg till den 

allmänna pensionen. 290 000 pensionärer har bostadstillägget idag, men ytterligare ca 100 000  

kan  ha rätt att söka. Via pensionsmyndighetens hemsidwww.pensionsmyndigheten.se/beraknabt  

kan man själv kontrollera om man kan har rätt till bostadstillägg och hur det går tilll att 

ansöka.Gifta som bor var för sig på grund av t ex att någon part bor på vårdboende el liknande kan 

söka som ensamstående.. Permanentbostad räknas ej som tillgång , en av de  myter kring tillägget 

som  florerar.  Man kan ringa 0771-776776 för information och hjälp  

 

Vårprogrammet är i princip klart. Styrelsen har skickat ut enkät till medlemmarna för att få in 

synpunkter och ideer för verksamheten. Ett fåtal har svarat, varför styrelsen tolkar det som att 

medlemmarna är nöjda.  Till sist efterlyste Harry manlig serveringshjälp till eftermiddagens kaffe 

http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt


eftersom köket hade liten bemanning för dagen.  Den flitiga och idérika resekommittén  med Owe 

Edetun  presenterade vad som är på gång framöver, utflykter och resor,  bl a  julbordsresa till Blå 

Hallen.   

 

Så var det dags för  lottdragningen med fina vinster. Inga-Lisa Nilsson tog hem dagens högvinst: 

en julstjärna i trä. Kaarina i köket bjöd på härliga smörgåsar och mandelkubb  till kaffet, som 

serverades av hjälpsamma herrar i publiken.  

 

Nästa möte   13 dec julbord Norra Vättern, anmälan kan lämnas idag.  Inslagen julklapp medtages 

till lotteriet. 

 

 

  

   

    


