
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteå 

Ett antal medlemmar ur föreningen hade på onsdagen 24 april, trots det vackra vårvädret 

samlats till ärtsopplunch i Ekologen i Pite-Långnäs. Sonya Thelin Nilsson öppnade med att 

sjunga:  

Varmt välkomna ska ni va´, alla ni som kommit hit. 
Huru lever världen med er?  
Har ni hälsan och mår bra och ett soligt glatt humör,  
Får vi trevligt här tillsammans i dag. 

Hon fortsatte med att presentera dagen program och fick sedan gästerna att sjunga en visa 
som lovprisar mat i allmänhet och ärtsoppa i synnerhet. 
Därefter serverades maten. För att rationalisera det hela, hade man köpt soppan färdigkokt 

från en lokal entreprenör, som på ett berömvärt sätt visade sig kunna mer än att koka palt.  

Sonya läste ett av Birgitta Petterssons kluriga kåserier, där temat handlade om det urlakade 
pensionsutfallet för vanliga människor.  
En dikt för barn av Britt G Hallqvist heter Tage kom bort, handlar om hur saker kan komma 
bort och man får söka. Det kan utan vidare gälla för pensionärernas situation, vi får ständigt 
söka efter saker som kommit bort. Allsångstexter kom fram och man sjöng igenom några 
bekanta vårsånger. 
Efter kaffe/te med kaka, var det poesi på programmet. Papper och pennor delades ut, var 
och en fick i uppdrag att skriva en dikt på fyra rader. Detta lyckades över förväntan och efter 
viss påtryckning, kunde tävlingsjuryn samla ihop en något brokig diktsamling. Ur den kunde 
fyra alster utses och dessa belönades med varsitt pris. Ordförande Lisbeth Lindmark tackade 
Hortlax- och Infjärdensgruppen för en trivsam träff. Hon påminde också om kommande 
aktiviteter. Till exempel Seniordagen 15 maj i PiteEnergi Arena, Gökotta 30 maj i Sjulsmarks 
Långträsk och Den stora folkvandringen 4 juni vid Blå Bågarna på Storstrand innan man som 
avslutning sjöng Carl Antons ”Nu går sista visan”. 
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