
 Referat från SPF Seniorerna  Lerbäcks medlemsträff  i  Tallbackskyrkan Åsbro   16  jan  

2020    60  deltagare    Samverkan med Vuxenskolan.  

 

Under trivsamt mingel samlades ca 60 medlemmar till SPF Seniorerna Lerbäcks medlems möte i  

jan i Tallbackskyrkan. Ordf Harry Herrgård, alltid med glimten i ögat, avbröt sorlet,   tog till orda 

och hälsade välkommen. Kommunens närigslivschef Henrik Olofsson fick chansen att prata för 

två, eftersom Owe Rosell tyvärr fått förhinder. Henrik ”invandrade”  från Arjeplog till Snavlunda 

1998. (Han blir 50 i april!)   Henrik  är   kyrkvärd i Snavlunda kyrka, så Tallbackskyrkans scen 

med predikstol kändes  trygg. Han har varit engagerad för kommunen  i projekt ”Tjuv och polis”, 

som verkligen har satt Askersund på kartan.  I nov 2018 hölls ett möte med produktionsbolaget 

Meter,  som Svt köper in program av.  Bonde Söker Fru är ett ex. De sökte en liten stad med 

mycket vackert läge. Daniel Eriksson var också  med i  samtalet, där man kom överens om 

spelreglerna för kommunens del. Meter sökte och fann  speciella  personer, som sedan 

medverkade i filmen. 

 

                                         
Platser utvaldes och inspelningen kunde starta. En umaning  att de  involverade skulle hålla tyst.  

Ingen sponsring, inga skattemedel har använts. Det  skulle ordnas boende för 50 personer under 

speltidens 14 dagar.  Johan i Leksaksboden , kulturprofilen  Gunilla Högberg och Christian 

Vargahed, som arbetar på Alfapac, var några av ortsborna  på rollistan.  

 

Christian kom i egen hög person till dagens möte, berättade och svarade på frågor, bl a om den 

spännande upplösningen av ”stöten”. 164 regler skulle iakttas vid inspelningen. Stöten hade varit 

enklare i verkligheten, trodde Christian. Arbetet var i stort sett  ideellt. En minnesvärd 

avslutningskväll för alla medverkande  blev mycket uppskattad.  

 

SPF Seniorernas program för 2020  är presenterat.  Valberedningen har fått en indikation kom att 

det inför årsmötet 20 febr kan vara en bra idé att ersätta hittillsvarande arbetsgrupper med en 

programkommitté. Valberedning är Anita Karlsson , Rolf Carlsson och Lars Olsson. Elisabeth 

Hellzon lägger ut information och bilder på hemsida.   

 

Ordföande  får massor av mejl, bl a från Pensionsmyndigheten , som meddelat att ca 100 000 pers 

beräknas vara berättigade till bostadstillägg. Taket är höjt från 6050 till 7000 kr. Man kan ansöka 

via dator.  



Gympan i Åsbrohallen torsdagar  09.30 har börjat . Där finns plats för flera deltagareBoulen 

startar 22 jan kl 13.30. Födelsedagshyllning med sång till Svea  Jakobsson som fyllt 80 och till 

föreningens grundare Elvy Olsson som fyllde 97 den 10 januari.  

 

Tallbackskyrkan meddelade  att de  kommer att ha  café tisdagar  kl  12-17. Sopplunch varannan 

onsdag.  

.  

 Text  och bild Sonja Cederlöf 

   

    


