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Snittar, bubbel och överrask-
ningsfilm stod på program-
met när Kungsbacka pensi-
onärsuniversitet (PU) firade 
30-årsjubileum. 

Föreningen hade bjudit in till 
mingel och bio på Facklan för 
att fira de 30 år som snart gått. 
Av de 600 medlemmarna hade 
drygt 80 hörsammat inbjudan.

– Men de vet inte vilken 
film som ska visas, det blir en 
överraskning, viskar Gunnar 
Lindvall, styrelsemedlem och 
bioansvarig hos PU.

Middagsbio
En gång varje månad ordnas mid-
dagsbio på Facklan vilket brukar 
vara ett populärt inslag bland 
medlemmarna. PU har även ett 
brett utbud av andra aktiviteter, 
bland annat en diger kursverk-
samhet där man kan studera lit-
teratur, lära sig olika språk eller 
om opera. Kurserna sker i sam-
arbete med Folkuniversitetet där 

man även har sina lokaler. Det 
finns även möjlighet att sjunga i 
kör, göra teaterbesök, lyssna på 
föredrag eller delta i resor i för-
eningens regi. Den enda kravet 
för att bli medlem är att man är 
pensionär.  

– Man är med av en anledning, 
vissa är intresserade av resorna, 
andra av kurserna, säger Gunnar 
Lindvall.

Resor
PU har i likhet med andra fören-
ingar övervägande andel damer 
bland medlemmarna. Cirka 80 
procent av medlemmarna är da-
mer och när det gäller deltagan-
de i PU:s kurser är siffran också 
80 procent. 

– När vi arrangerar resor bru-
kar det vara något fler män med, 
säger Rolf Wikhall som är rese-
arrangör. 

Och varför det är så svårt att 
engagera män finns det egentli-
gen inget svar på.  

– Det är ständigt ett problem, 

JUBILEUM. Styrelsemedlemmarna Gunnar Lindvall, Rolf Wikhall och Werner Åberg minglade tillsam-
mans med andra medlemmar ur Kungsbacka pensionärsuniversitet på Facklan. 

30 år för PU

inte bara i vår förening, säger 
Werner Åberg som är ordföran-
de. 

Han är också lite bekymrad 

när det gäller framtiden. 
– Det är svårt att få ”nya” pen-

sionärer att jobba ideellt, inte 
bara hos oss.
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FÖRENINGSLIV

ORDFÖRANDE HANS Carlsson 
hälsade cirka 125 medlem-
mar välkomna till första må-

nadsmötet inför hösten 2017. 
Det meddelades att resan till 
Ålagille på Österlen blev in-
ställd på grund av för få anmäl-
ningar. Nu hoppas vi på stort 
deltagande till Hantverksrallyt 
och Julmarknaden.

Vår trafikansvarige, Olle, in-
formerade om att det mörk-
nar tidigare på kvällen nu så 
det är dags att ta på sig reflex-
er. Därefter serverades kaffe/te 
och smörgås samt en kaka.

NÄR VI fikat och pratat av oss 
en stund lämnade Hans över MÅNDAGEN DEN 4 september 

i Släps församlingshem fick vi 
SPF-are njuta av radiominnen; 

en riktigt trevlig nostalgitripp 
från 40-50-talen.

De flesta av oss minns nog 
mycket väl Farbror Sven och 
hans brevlåda, Karusellen 
med Lennart Hyland, 
Frukostklubben med Sigge 
Fürst och Sveriges Bilradio 
med CeGe Hammarlund och 
idag presenterades dessa in-
slag i revy-kabaréstuk av Gun 
Bergström och Henrik och 
Alexandra Murdock.

Däremot lyssnade inte jag 

och några med mig på rysarre-
portaget från 1959, då nära tre 
miljoner svenskar följde box-
ningsmatchen och Ingos seger. 
(I efterhand  har denna histo-
riska radiosändning ändå inte 
undgått mig, bland annat i fil-
men ”Mitt liv som hund”, en un-
derbar film som speglar just 
50-talet och Ingemar Johansson 
som den stora idolen.) Idag, 
medelst en gammal  knastran-
de transistorradio spelades åter 
upp en snutt av rysarreporta-
get, härligt åskådliggjort av de 
tre aktörerna.

TRION K ÅSERADE sin nostal-
giresa med hjälp av vad ”gam-
la Kerstin på hemmet” kunde 
minnas och med imitationer 

och livfullt sångagerande och 
med autentiska reportage för-
flyttades vi åhörare obönhörli-
gen tillbaka till den stora radio-
epoken; radion som var svenska 
folkets ”käraste ägodel” under 
40-50-talen, innan TV-n kom 
som konkurrent.

EN FIN avslutning blev stäm-
mosången ”För kärlekens skull” 
Extranummer blev sången ”Ta 
det med ett leende” och med ett 
leende på läpparna fick vi SPF-
are gott kaffe med dopp. Vad 
mer kan man begära? Att min-
nas är en gudagåva!

Mona Sundborg

ME JLA TILL forening@nor-
rahalland.se. Publiceringen 
är  gratis men textmäng-
den begränsad, max 1 000 
tecken. Skicka gärna med 
en bild av god kvalitet, 
bildtext och fotografens 
namn. 

VI FÖREBEHÅLLER oss 
rätten att redigera i inskick-
at material. 

VILL DIN  
FÖRENING 
SÄGA NÅGOT?

Musikquiz 
på månadsmöte

mikrofonen till Niklas Carlsson 
och det var dags för musikquiz. 
Niklas besökte oss för några år 
sedan och detta blev så upp-
skattat att vi kör en repris men 
med nya frågor och ny mu-
sik. Uppdelade i lag var alla på 
”hugget” att lyssna och svara 
på frågorna, mycket diskussio-
ner inom lagen och även med 
de övriga.

Vi tackade Niklas för en väl-
digt trevlig underhållning och 
önskade honom välkommen 
tillbaka.

MÖTET AVSLUTADES med sed-
vanligt lotteri och fina vinster 
till de lyckliga vinnarna. 

Välkomna till nästa månads-
möte den 25 september.

Ulla Jonsson

SPF SENIORERNA 
ONSALA

SPF Seniorerna Onsala har haft 
höstens första månadsmöte.
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SPF SENIORERNA 
VALLDA-SLÄP
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En nostalgisk resa tillbaka i tiden

RADIOMINNEN. Gun Bergström, Alexandra och Henrik Murdock bjöd på en nostalgitripp till 
40-50-talet när SPF Seniorerna Vallda-Släp hade möte.


