
  

         

     

 

 

 

 

 

 

 
         Uno Hellgren med trumpet       God  Jul önskas Er alla! 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

   Än dröjer vintern med sin ankomst. Vi har bara fått ett tillfälligt besök med snö och efter-

följande visit av gumman Tö. Vi saknar inte vintern och kylan. Den får gärna dröja med sin 

ankomst så vi kan hålla våra värmekostnader så låga som möjligt. 

   Inom styrelsen arbetar vi nu med 2023 års mötesprogram. Vår strävan är att göra 

intressanta, roande och och attraktiva månadsmöten. Vi måste anstränga oss med ett 

program som kan locka nya medlemmar till SPF. Det bästa sättet att rekrytera nya 

medlemmar är att värva goda vänner, gamla arbetskamrater och bekanta. Då kan ett 

intressant program vara till god hjälp.   

   Utöver våra ordinarie månadsmöten vill vi kombinera programmet med lärorika 

studiebesök och kortare utflykter/dagsturer till närbelägna mål.  Styrelsen vill gärna ha in 

förslag på lämpliga programpunkter och mål för studiebesök och utflykter eller 

promenader. 

   Inför vårt årsmöte, som planeras till den 20 februari 2023, behöver vi ha in förslag till 

valberedningen på styrelseledamöter och funktionärer. Det behövs alltid förnyelse och 

friska idéer i en förening. Är Du själv intresserad av att delta i styrelsearbete eller som 

funktionär/ledare för olika akriviteter är Du välkommen med en intresseanmälan. 

    Anders Ovander 

 

TRADJAZZ FÖR HELA SLANTEN VID SENASTE MÅNADSMÖTET. 

Novembermötet blev fantastiskt trevlig. Vi firade årets jubilarer med allsång och vår 

gästföreläsare, Uno Hellgren, spelade trumpetfanfar för dessa. Därefter berättade han om 

sin uppväxt till dags dato via små anekdoter och insprängd trumpetmusik. Uno berättade 

också hur HÄLLEVIK TRAD JAZZ FESTIVAL vuxit fram genom åren. Nära 30-talet 

personer hade uppmärksammat kallelsen och trotsat det dåliga vädret och infunnit sig till 

kaffe, tårtkalas och hembakat.  

 

MÅNADSMÖTE  12 DECEMBER Kl. 14.00  MED JULFEST OCH LUCIA. 

Ja då börjar året gå mot sitt slut och vi siktar på en julfest tillsammans i Folkets hus i 

Nättraby. Här bjuder vi på traditionell jultallrik med bl. a. Janssons frestelse från 

Bergslagskrogen och dricker kaffe med hembakat. Besök av Lucia med följe. Allt till priset 

av 250 kr inkl. inträdeslott. Vinlotteri. Glöm ej att ta med tallrik, glas och bestick.  

Anmälan till Birgit Nilsson, 0705-79 22 01, senast den 7 december.  

 

Vi ses på ”SPF-Café” Havgården söndagar kl 14.00. 

Per-Håkan Andersson 

författare av detta månadsbrev 

0768 24 79 28            SPF i samarbete med                                och 

NÄTTRABY-HASSLÖ 
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