
 
 
 
 

30-års jubileum 
1982 – 2012 

 
SPF Argenta 

 
Hur det började. 
Pensionärsföreningen SPF Argenta bildades våren 1982 på initiativ av Ilse och 
Bengt Rossander och föreningens första styrelse fick följande sammansättning: 
Ordförande Bengt Rosander 
Sekreterare Birgitta Uhlin 
Kassör Carl Sjöberg 
Uppgift om ledamöter saknas. 
 
Medlemsantalet växte snabbt och var 66 personer 1990, 162 2002 och 193 2012. 
SPF Argenta är en av drygt 850 föreningar som tillhör Sveriges Pensionärs-
förbund med sammanlagt ca 266 000 medlemmar fördelade på 27 distrikt. 
Föreningen bildades 1939 i Göteborg av kommunister och syndikalister, men är 
i dag en religiöst och politiskt obunden förening med säte i Stockholm. Argenta 
tillhör Örebrodistriktet som består av 27 föreningar och drygt 6950 medlemmar. 
 
Ändamålet med verksamheten.  
Föreningen skall  

• tillvarata medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen 
• verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper tas tillvara 
• lämna information i samhällsfrågor 
• främja studier och kulturell verksamhet 
• främja friskvård och god livskvalitet 
• motverka åldersdiskriminering 



 
Argenta har representation i 
KPR – Kommunala pensionärsrådet 
Landstingets brukarråd  
 
Gula/Vita villan  
Sedan 1996 disponerar Argenta, genom omsorgsnämndens försorg, lokaler i 
Gula villan. 2007 flyttade vi och PRO över till närliggande Vita villan, där nu 
styrelsemöten, studiecirklar och annan verksamhet bedrivs.  
 
Aktiviteter  
Argenta bedriver eller har bedrivit verksamhet inom konst, trafikkunskap, data, 
litteratur, bokbindning, körsång och friskvård. 
2011ordnades för första gången en surströmmingsskiva och vi hoppas att detta 
skall bli en tradition. 
 
Silverkören 
Hösten 2010 startade ett femtontal damer en kör, vilken senare döptes till 
Silverkören. Denna har sedan glatt oss med skönsång vid luciafirande och 
våravslutningar. 
 
Månadsmöten 
Föreningens medlemmar träffas en gång i månaden – undantag för juni, juli och 
augusti – för att äta lunch, lyssna till underhållning eller föredrag. Vi har fått se 
bilder och hört berättelser om resor till Sydamerika, Söderhavet, Galapagos-
öarna, Arktis, Japan, Kina, Mongoliet, Transibiriska järnvägen och resor jorden 
runt. 
Vi har fått information om OVAKO, Finnstigen, Hällefors bryggeri, Grythyttan 
Vin, Fomens Hus, Loka Brunn, finska krigsbarn, 1809 års krig, Stora 
Enso/Bergvik skog och Hundcampus. 
Vi har även fått lyssna till sång och musik t.ex. Susanne Andersson, Bo Persson, 
Eivor Henriksson, Melinda Elmbark, Margareta Agorelius och Uno Rehn samt 
lyssnat på jazz presenterad av Gerhard Herou.  
 
Resor 
Under de senaste tio åren har resorna, liksom tidigare, varit en mycket 
uppskattad del av Argentas verksamhet. Här följer ett litet axplock av alla våra 
resmål: 
Örebro – Peter Flacks revyer och Björn Skifs, Säffleoperan – Greven av 
Luxemburg och Fågelhandlaren, Värmlandsoperan – The Wedding Singer och 
Evigt ung, Valsverket i Degerfors, Göteborg, Danmark med Odense, 
Köpenhamn, Luiciana, Århus och Skagen, Munkfors/Ransäter, Öland, Gotland, 



Åland, Hornborgasjön – trandansen, Strömsholms slott, Dalhalla samt 
Adventskonsert i Blå hallen med julbordskryssning. 

 
 
På väg mot Skagen 
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsen vill tacka alla – ingen nämnd och ingen glömd – som genom åren 
bidragit till att skapa trevlig och meningsfull verksamhet för våra medlemmar 
och hälsar alla välkomna till jubileumsmiddagen fredagen den 21 september på 
Brukshotellet Sörgården. 
 
    Hällefors 2012-09-04 

 

 


