
Välbesökt Årsmöte hos SPF Seniorerna 

Älmhult 

När SPF Seniorerna i Älmhult den 10 februari 

2020 hade sitt 64:e årsmöte,  kom 175 

medlemmar! Ordförande Berit Jönsson 

hälsade alla välkomna, varefter föreningens 

kör kÖrhänget sjöng ”You Raise Me Up”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan följde en parentation över 

de 14 medlemmar som avlidit 

under 2019. Vik. kyrkoherde 

Håkan Sjömar läste upp namnen 

och Berit Jönsson tände ett ljus 

för varje medlem. 

Kören och medlemmarna sjöng 

sedan ”Härlig är jorden” innan 

årsmötesförhandlingarna 

började. 

  

 

 

 

  

Årsmötet leddes av Lars Lund, biträdd av 

sekreteraren Kenneth Junerup 



 

 

 

Av verksamhetsberättelsen 

framgick, att föreningen varit 

mycket aktiv med åtta månads-

möten, försommarfest och 

julfest. Sedan har det varit flera 

resor och utflykter, natur- och 

kulturvandringar samt sex 

studiecirklar, där en ny cirkel 

var ”Tillsammans mot 

ensamhet”, med uppskattade 

besök hos medlemmar. 

 

Friskvårdsverksamheten har bestått av bl.a boule, golf, stavgång och en nystartad bowling-

verksamhet, samt träning hos Friskis & Svettis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens kör ”kÖrhänget” har nu 30 medlemmar, som medverkat 

på månadsmöten och i ett projekt ”Kultur i vården” med 

Vuxenskolan och Älmhults kommun samt sjungit i kyrkorna i Göteryd 

och Älmhult. 

 

 

 

 

 

I SPF:s frågesportstävling ”Hjärnkollen” 

blev ett lag tvåa bland över 30 lag i 

Kronobergs län. Föreningen var också med 

och arrangerade SPF-distriktets stora ”4-

länsfest” i Balders Hage, med totalt 700 

besökare. 

Många medlemmar var också med på 

SPF:s Trafikdag och på SPF-föreningars 

trivseldanser. 

Medlemmarna hade under året också bjudits på ”Våffeldag” och ”Kanelbullens dag”. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen för 2020 fick följande utseende:  

 

Ordförande Berit Jönsson  

Vice ordförande Egon Ståhlros  

Sekreterare Kenneth Junerup  

Vice sekreterare Britt Sjöqvist  

Kassör Agneta Engström  

Vice kassör Anne-Marie Skarp  

Övriga ledamöter Gun Mattsson, Anders Nilsson och 

Ingegerd Sundgren. 

SPF-föreningens nya 

årsprogram blir snart klart 

och innehåller 

information om bl.a alla 

aktiviteter samt lokala 

rabatter. 

Nytt för 2020 är t.ex att föreningen ska arrangera SPF-distriktets 

första DM i golf i Älmhult. 

 

Efter årsmötet bjöds de närvarande medlemmarna på landgång, 

kaffe och kaka. Kören sjöng några sånger till och det blev dragning 

i ett 10-tal lotterier. 

  

 

Text: Kenneth Junerup 
Foton: Egon Ståhlros och Hans Cedergren 

 


