Medlemsmöte i Folkets hus, Karlholm

2018-09-04

Västland

*

Höstens första medlemsmöte samlade 91 medlemmar. Alla hälsades välkomna av
ordförande Bo S Englund. Särskilt välkomnades nyligen pensionerade poliskommissarie
Christer Nordström från Uppsala och Gunnel Eriksson från ABF i Tierp.

*

Christer Nordström tog sedan hand om mikrofonen och berättade medryckande och
ibland med lite humor om några av sina minnen från 47 år vid Uppsala-polisen. Det
handlade bl a om hans och uppsala-kollegornas insats i samband med Palme-mordet,
påven Johannes Paulus II och hans besök i Uppsala, Estonia-katastrofen och mordet på
Fadime. Han berättade även om händelser i samband med Kulturnatten i Uppsala och
om sin före detta chef Göran Lindberg. Christer avslöjade också att polisen såg oss
pensionärer som en grupp goda spanare bakom gardinerna och har träffande döpt
gruppen till ”Blomkrukeindianerna”. Han uppmanade oss att fortsätta iaktta omgivningen
och t ex notera bilnummer på främmande bilar på grannens uppfart och rapportera till
polisen.

*

Gunnel Eriksson och vår studieorganisatör Anita Andersson berättade sen om höstens
studiecirklar. Många cirklar återkommer från tidigare, nytt för denna höst är en kurs i att
baka Karlholmsbröd, en kurs för herrar i matlagning och en studiecirkel på tre träffar om
trygghet för äldre. Intresselistor till alla cirklar fanns utlagda på borden i lilla salen.
Anita berättade också om två dagars sy-träff för den som gillar att sy på symaskin.
Träffarna blir fred 21 och lörd 22 september och är ingen kurs i sömnad utan riktar sig
främst till redan sykunniga. Intresserade anmäler sig direkt till Anita.

*

Festkommittén bjöd sen på kaffe med ost- och skinkfralla och god kaka.

*

Ordförande Bosse informerade därefter om en inbjudan från PRO Söderfors att delta i
deras 70-årsjubileum den 8 sept kl 17 i Parkhallen.
Nästa medlemsmöte blir tisd 16 okt i Folkets hus Karlholm.
Bingon startar onsd 5 sept kl 12
Solstickorna startar torsd 6 sept kl 14
Tonåringarna börjar sina körövningar onsd 19 sept kl 09.30.
Seriespelet i boule är avslutat, Karlholmslaget kom fyra. Träningen fortsätter som tidigare
måndagar, torsdagar och lördagar kl 10.00.
Vidare berättade Bosse att julmarknaden vid Kvarntorget blir den 1 december kl 12.00.
Folketshus-föreningen kommer att fortsätta visa de gamla Västlandsfilmerna i höst.
Julbordskryssningen blir den 13 december.
Styrelsen kommer att åka på en planeringskonferens 24-25 september.

*

Bosse förrättade sen dragning på decoupage-gruppens lotteri med egentillverkade alster
som vinster, totalt ca 20 st.

*

Bo Hjalmarsson, (Friskvårds-Bosse) berättade om kommande aktiviteter:
En vandring den 20 sept, samling vid Coop i Karlholm för vidare färd mot Kolerakyrkogården där f d kyrkoherden Lars Gustavsson guidar. Den som sen har lust och orkar
fortsätter vandringen mot Rävnäs.
Den 20 okt blir det en promenad till Snatra by.

Friskvårds-Bosse påminde också om Friskvårdskortet där medlemmarna kan fylla i sina
utförda aktiviteter fram till grötfesten i december. Den som har gjort minst 40 aktiviteter
deltar i en liten lottdragning.
Friskvårds-Bosse informerade också om en prova-på-aktivitet i november: Bowling i
Gävle. Intresselista fanns utlagd för anmälan.
*

Efter dragning på Ulla-Britts lotterier tackade ordförande alla, medverkande och
festkommitté och önskade alla en fortsatt fin höst.
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