
Referat från SPF Seniorerna  Lerbäcks möte med SPF Seniorerna Viby på Esslatorp i 
Vretstorp den 10 april 2019.    Samverkan med Vuxenskolan. 
25 medlemmar från SPF Seniorerna Lerbäck besökte fantastiska  Esslatorp i Vretstorp den 10 april 
med ordf Harry Herrgård och hustru Ann-Britt i täten!  Viby SPF-förening hade inbjudit till 
gemensamt möte med celebra gäster: Landshövding Maria Larsson, entertainern Jonny ”Kungen” 
Fagerman och distriktsordförande Gunilla Werneström,  som för dagen också tjänstgjorde som 
möteskassör!  Ett perfekt  tillfälle att som ordförande ha direkt föreningskontakt. 

Viby-Seniorernas Bengt Bye och Elisabeth Andersson välkomnade till Esslatorp, som är ett väl 
planerat  boende för seniorer. Närheten till skola och dagis möjliggör god måltidsmiljö för såväl 
äldre som yngre. Köket är vida känt för den goda maten. 

Vår folkkära och flitiga landshövding Maria Larsson berättade på sin trevliga småländska dialekt 
om sitt uppdrag som regeringens förlängda arm. Maria hade önskade  sig till Närke efter sin tid 
som statsråd; det fanns inget andrahandsval. Närkes  anrika kultur och vackra  natur, bördiga fält, 
bergslagsbygd och traditionsrika besöksnäring lockade. Boplikten i residenset, Slottet, är en 
förmån! En fantastisk boendemiljö och samtidigt  populär och omtyckt mötesplats för länets 
föreningar, näringsliv och institutioner. Gårdagen hade Maria möte med idrottsföreningarna.
Öppet residens 2 ggr per år, i augusti och före 1 advent. . 700-800 besökare. Mötesdeltagarna 
inbjöds till besök på Öppet Slott i augusti! 

Landshövdingen är myndighetschef med 200 medarbetare. Krisberedskap är en uppgift – 
samarbete med MSB ”Om krisen  kommer” . Hade 35 pers förr, nu 2!  Förra sommarens torka var 
en utmaning, liksom  bränderna, som bekämpades med hjälp av portugisiska 
vattenbomdningsplan. Bra att flygplatsen fanns!  Produktion och förädling av livsmedel, djur och 
natur, reservat, nationalparken, viltförvaltning och rovdjur, Bergslagen ”industrins vagga” med 
120 vattenkraftverk, arkeologi, kulturminnesvård, främja jämställdhet, förebygga våld – 
arbetsuppgifter saknas inte! Landshövdingen besvarade frågor om utvecklingsstrategi, 
smartphones, kampsportsaktiviteter, vattenbombning av Vättern, vattenförsörjning. Inget 
latmansgöra att vara landshövding. Dessutom kör denna spänstiga myndighetschef själv sin bil till 
förrättningar.  Och får leta parkeringsplats, även på Esslatorp. (Något att tänka på för 
mötesarrangörer: reservera bilplats för uppträdande!)
En burk närproducerad  honung överlämnades av Elisabeth Andersson, som är biodlare och aktiv i 
Föreningen Nordiska Honungsbin. 

 Jonny ”Kungen” Fagerman ,  populär entertainer från närbelägna Garphyttan , tog sedan över 
scenen med musikalisk underhållning. ”Gamla godingar” , musik från förr gick hem hos den 
”mogna” publiken: Louis Armstrongs What a wonderful world, och örhängen med Elvis, Kicki 
Danielsson m fl.  Avslut med ”Jag har hört om en stad” och ”I did it my way”   

En trivsam eftermiddag.  (Dagens kaffe serverades av självaste kocken och medhjälpare. Utsökt 
god äpppelkaka med vaniljsås som tillbehör. )  Påskblomster och godisägg lottades ut.
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