
Verksamhetsberättelse för år 2016 

SPF Seniorerna Horredsbygden

Föreningen hade vid årets slut 155 medlemmar samt 4 vänmedlemmar. Styrelsen har bestått av nio 
ordinarie ledamöter: ordförande Bengt Carlsson, kassör Sven Fogelberg, sekreterare Ulla Birgersson, 
Kurt Hult, Bertil Johansson, Ingrid Kallin, Gerd Wenander, Rolf Hermansson, Ingela Ottosson och en 
adjungerad ledamot, Lena Hult. Styrelseledamoten Bertil Johansson avled 27/8 och platsen har varit 
vakant sedan dess. Sex protokollförda möten har hållits under året. Sex medlemmar har avlidit detta 
år och sex har begärt utträde. Åtta nya medlemmar har tillkommit. 

Årsmötet hölls i Öxnevalla församlingshem den 4 februari. Bengt visade då ett bildspel över året som 
gått. Parentation hölls av kyrkoherde Hasse Andersson över tre avlidna medlemmar. Ordförande var 
Rolf Göransson. Föreningen har i övrigt hållit sex ordinarie månadsträffar plus en sommargrillfest, och
en julfest. Vi har fortsatt med att servera mat under månadsträffarna. Underhållningen vid träffarna 
har varit av varierande slag. Sommarträffen vid Kilagården arrangerades som tidigare år av några 
herrar i föreningen. Musikunderhållningen stod gruppen Smea-pojkarna för. Vädret var med oss 
denna sommardag. Som tidigare år åt vi en riktigt härlig sommarmeny (sill, potatis och kaffe med 
tårta). Ett Luciatåg lyste upp julfesten, Gunhild Bengtsson läste en julberättelse och tomten kom med 
klappar. Under hösten har det också ordnats en Sopplunchträff där Jurist Pär Johansson talade om 
vardagsjuridik. Sångkören har haft fjorton framträdanden under året på olika platser i vår omnejd, 
bland annat i Istorps kyrka.                                                                                                                               
SPF-föreningen har fyra gånger under året varit på Ekås och bjudit på kaffe med hembakat dopp.

Ett tjugotal medlemmar har samlats varannan måndag förmiddag vid Horreds kyrka för samåkning till
olika platser i bygden, där promenaderna startat. Vi har bl.a. besökt Georg Wenanders väveri, 
gårdarna runt Rus i Istorp, Byberg i Björketorp och Kattunga kyrka/kapell har vi också besökt. 
Dessutom Eksjöberg och Albäck i Veddige och Bexells stenar i Grimeton. Promenaderna avslutades  
med  ärtsoppa och punch i IFK Öxnevallas klubbhus..

Årets första resa gick till Kinna Teater där vi fick vara med om en show - I UR och DUR - en  musikalisk 
resa. Vårresan gick till Tage Andersens Gunillaberg i Bottnaryd där vi fick njuta av konst, kultur, natur 
och magi, både inom- och utomhus. Lunch intogs på Tabergstoppen. Årets hemliga resa gick till  
Furets plantskola i Örby där vi fick en förnämlig guidning bland alla fantastiska växter. Höstens resa 
gick till Kungälv med bl.a. besök på Bohus fästning samt Emigranternas hus i Göteborg. Lunch 
serverades på Lökeberga pensionat. På Saga teatern i Borås upplevde vi musikalen Sugar - I hetaste 
laget. Årets resor avslutades med en julkonsert med Hellmans Drengar på Lorensbergsteatern i 
Göteborg. Ett lag från föreningen deltog i distriktets veteranvetartävling i Rångedala.

Aktiviteterna har varit många i föreningen. Studiecirklar i litteratur, sång, korsordslösning  har pågått 
under året. Promenaderna, boulespelet och vattengymnastiken har samlat många deltagare.

Vi tackar alla medlemmar för visat intresse och god hjälp med att genomföra alla träffar och 
aktiviteter.

                                                                    Styrelsen


