
1 

 

Verksamhetsberättelse  2017 

Styrelsen för SPF Seniorerna Solvändan 613 i Färjestaden får härmed 

lämna berättelse över verksamhets året 2017. 

Styrelsen har bestått av 11 ordinarie ledamöter. 

Ordförande   Ingrid Johansson                                        

Vice ordf.   Anders Bergzén                                                

Sekreterare   Gun-Britt Johansson                                       

Vice sekr.   Kennet Nyberg                                   

Kassör   Annika Bäckström                                        

Vice kassör   John johansson                               

Ledamot   Estone Moberg                               

Ledamot   Lena Engström                               

Ledamot   Gunilla Pålsson                                

Ledamot   Astrid Nilsson                               

Ledamot   Bertil Johansson  

 

Valberedningen ordf.  Leif Yngvesson 

Valberedningsledamot  Solveig Friberg 

Valberedningsledamot  Percy Nygren 

 

Revisor   Ingegerd Olsson                                                    

Revisor   Jan Pilemyr                                                                       

”            ersättare  Stig Gunnarsson                                     

 

Kommunala Pensionärsrådet Ingrid Johansson                                             

” ersättare  Lena Engström                       

Studiekommittéansvarig  Aina Gustafsson                                 

Medlemsansvarig  Leif Jönsson                                                          

Folkhälsoombud  Anita Karlberg 

” ersättare  Marie Jarleng 

Patientrådets representant  Lena Olsson 

Trafikombud   Anders Gustafsson 

Webbredaktör  Gunilla Pålsson 

Studieansvarig   Aina Gustafsson 

” ersättare  Ingegerd Rydström 
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Pressombud   Gunilla Pålsson 

” ersättare  Gunnel Nyberg 

Reseansvarig   Estone Moberg.  

” ersättare  Irene Sandholm 

 

Medlemsantalet var vid årsskiftet, (2017-2018)  828 personer, en ökning med 47 pesoner 

under året. SPF Solvändan har en Hedersmedlem, Bertil Johansson, tidigare ordförande i 

föreningen under tolv år (1999-2011) 

Medlemsrekrytering: Under året har vi gjort 135 så kallade 65-års utskick. Dessutom har 

vi fått många medlemmar via våra många aktiviteter och cirklar samt personliga kontakter  

då”gamla ” medlemmar har inviterat hel del nya medlemmar.  

Styrelsemöten: SPF Seniorerna Solvändan har haft tretton styrelsemöten. Det har varit 

mycket gott samarbete och ett positivt och öppet klimat, vilket verkat stimulerande vid 

diskussioner och ställningstagande på möterna. Styrelsen har också studerat /diskuterat SPF 

Seniorernas Föreningsguide. 

Månadsträffar: Under året har det varit sju månadsträffar, mycket välordnade och fint 

genomförda av värdfolken i de olika kommittéerna. Alltid genomsyrade av en välkomnande 

och god stämning. De sju kommittéerna har haft gemensamma planeringsträffar vid två 

tillfällen, ett i januari och ett i augusti. 

Fester: Vi har haft försommarfest, höstfest och julfest med styrelsen som värdar. Dessutom 

har styrelsen anordnat 85+ fest. 

Tips och grillkväll: Medlemmarna har bjudits på tipspromenad med kovgrillning den 22 

maj på idrottsplatsen i Algutsrum, med möjlighet att besöka Luftgevärshallen. Frågorna var 

sammansatta av Siv Jakobsson. Jan-Erik Johansson svarade för musik och allsång. 

Sommardans: Den 5 aug. Grill o Dans fest Björklunden till ”Bullens” orkester,  en mycket 

uppskattad Nostalgiafton. God mat och hög stämning ordnat av Carlsson & Yngvesson m.fl.  

Övriga trevligheter under 2017: En härlig julieftermiddag med trubaduren Olle Björngren 

i Skärlövs hamn, anordnat av Stig och Ingegerd Magnusson. 

Den 18 juli uppvisning av Linedancarna, utställning av målarcirklarnas alster samt 

försäljning av bakverk. 

Medverkan vid Hamnfesten i Färjestaden med försäljning av bakverk. Information om 

föreningen och ”prova på” hästskokastning. 

I november Information och inspirations träff för c:a 50 nya medlemmar. 

Stora reseträffen i december, information om 2018 års resor.  
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Rapporter från resor, aktiviteter och cirklar under det gångna året. 

Resor   
 

Under 2017 har vi samarbetat med SPF Syd Öland då det gäller resor. 

 

Årets första resa var Kyrkresan till Hälleberga. Under våren gick färden även i år till Burg. 

Vi hade också en båtresa Köpenhamn –Oslo- Köpenhamn  samt Teaterresa till Hallingeberg 

i maj månad. Tyvärr fick vi ställa in resa till Berlin-Prag Wien på grund av för litet intresse. 

Den Hemliga resan i juni var så populär att vi fick köra två bussar. Sommarresan i Sverige 

gick till vackra Gotland. Höstens hemliga resa var också populär, men vi klarade oss med en 

buss. Julresan gick till Hallingeberg, där det bjöds på Julbord och Julrevy. 

Estone Moberg 

 

Läs, lär och Res: Årets ”långresa” gick år (15-20 augusti) till norra England och Skottland. 

Buss mitt i natten från Öland til Kastrup och därifrån med flyg till Manchester, där vår 

fantastiskt kunniga guide på resan, Karin Gidlund, väntade på oss med modern turistbuss 

och en mycket glad och trevlig busschaufför.              

Resan gick först till ”Beatlarnas” stad Liverpool för sightseeing och övernattning, vidare 

genom Lake District och till Glasgow i Skottland. På vägen stannade vi givetvis bl.a. vid 

Ben Nevis och Loch Ness och tittade på Nessy. Vi fortsatte till Strathpeffer (norr om 

Inverness) och därefter åt sydost mot Edinburgh genom det vackra landskapet, där ljungen 

stod i full blom och stannade i Athold för provning av deras ”Singel Malt Whisky”, och där 

kunde de som önskade göra inköp av ”äkta vara”. Vistelsen i Edinburgh avslutades med 

höjdpunkten ”Military Tatoo”, en fantastisk upplevelse.     

Hemresan gick med flyg från Edinburgh till Kastrup och därifrån med buss hem till Öland 

med mycket nöjda resenärer.                     

En återträff med 35 deltagare anordnades några veckor efter hemkomsten, där många av 

resenärerna anmält sig till att vara med och ordna det hela. Afternoon Tea, bildspel och 

tevliga reseminnen stod på programmet. En mycket lyckad kväll på Eken. 

Som förberedelse för England- Skottlands resan hade vi två ”Lär och Resträffar” med 

grundläggande information rörande resmålen. Ledare för de välbesökta träffarna (30-35 

deltagare vid varje tillfälle) var Per-Åke Sjöblom.                 

Per-Åke Sjöblom 

 

Aktiviteter /Cirklar 

Bowling: Bowlingen har under 2017 lockat några nya deltagare och några har slutat eller 

gjort ett uppehåll på grund av olika anledningar. Vi spelar forfarande varje måndag mellan 

13.30 och 15.30. Trots att vi har hela 13 reserver så har alla fått möjlighet att spela. Hela 

bowlinggänget består således av 78 deltagare.                 

Som vanligt tävlar vi både vår och höstsäsongerna genom att räkna varje deltagares resultat 

och avslutar båda säsongerna med prisutdelning, lotteri och mycket god mat i 

bowlinghallen, vilket verkar mycket uppskattat. Vi är uppdelade i tre klasser: Alla med 

handicap, Damer och Herrar.                                       
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Under höstsäsongen slutade Ingrid Gustavsson, som min medhjälpare och avtackades med 

blommor. Hon efterträdes av Birgitta Yngvesson.                   

Om någon är intresserad av att spela bowling så hör ev Er till mig. Man får naturligtvis börja 

som reserv.               

Ingemar Andersson 

 

Bowl: 2017 blev som vi tänkt och hoppas på, d.v.s. intresset har ökat konstant.     

Spelhallen som blev så fin, invigdes i januari, med hjälp av vårt kommunalråd Henrik 

Yngvesson och många medlemmar. Nu finns det två mattor att spela på. Vi har haft fem 

olika tider för träning varje vecka, och många har tränat.             

Under hösten fick vi två ”sarger” till mattorna, detta för att få så jämt underlag som möjligt. 

Blev ett stort jobb att hämta i Borgholm, bygga om dem, och få in dem i hallen, men med 

våra duktiga spelare har vi dem nu på plats. Resultat? Ja, en del tycker det blivit bättre. 

Spelmässigt har vi i alla fall blivit bättre, så under året är det ett stort antal spelare som 

deltagit i tävlingar i Borgholm, med bra resultat. Vi har också egna ”klubbtävlingar” där de 

flesta deltagit.  Vid årsskiftet 2016-2017 var vi 32 aktiva i träning.                                     

Anders Bergzén     

  

Bridge: Den 17 maj arrangerades Distriktmästerskapet i Bridge på Eken. Tävlingsledare var 

Rolf Carlsson med assistans av Percy Nygren. Angelica Carlsson och Inger Nygren 

serverade kaffe och smörgåsar. 20 par deltog i tävlingen därav sju från Solvändan/Sydöland.               

Fyra av dem placerades sig bland  de de fem bästa paren. Mycket bra!                                

Karl-Evert Björn Solvändan och Hans Thorell Sydöland vann mästerskapet. De kom vidare 

till Förbundsmästerskapet.                                     

Under 2017 har vi på onsdagarna spelat 42 tävlingar med 24 lekar per gång. Det tar c:a 4,5 

timmar inklusive fika under gemytliga former.                       

Percy Nygren 

 

Biljard: Vi är ett gäng på 11 personer, som har spelat biljard torsdagar och fredagar. 52 

bokförda plus några tillfällen när jag inte varit med. Tack vare Gunilla , så har vi fikat i stort 

sett varje gång.                                           

Eskil Alfredsson 

 

Bocirkeln 

Några studiebesök gjordes, gäster bjöds in och dess emellan träffades medlemmarna i 

cirkeln:  

Studiebesök på Bovleran och Bonum i Kalmar 

Vård och Omsorgsutskottets Ordf. Eva Folkesdotter lyfte”Vad kan kommunen erbjuda de 

äldre” 

Förvaltningschef Sofia Pettersson, MKAB. Stadsarkitekt Ann- Christine Svensson, 

Mörbylånga kommun, berättade om olika byggprojekt. 

Per Fredriksson, ordf. i Wasa Seniorboende Färjestaden informerade om var i processen 

man är, han informerade även om ett studiebesök i Strandbyn och Agnes park I Laholm. 
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Kommunchef Ann Willsund informerade om seniorers villkor och boende, åhörarna 

efterlyste en ”Äldreplan” i kommunen. Verksamhetschef Ann-Katrin Ståhl talade om ” 

Äldrefrågor nu och i framtiden”. ”Trygg hemgång” startar i kommunen och det 

informerades om.  

Ingegerd Rydström, medlem i Solvändan, talade om dagens samhälle gällande sjukvård- 

omsorg och ekonomisk brottslighet. SPF Seniorernas expert på boende Fredrik von Platen  

informerade om olika typer av boende för seniorer. Det var stor anslutning av både 

medlemmar och andra intresserade i ämnet. 

Jonny Berntsson 

 

Data: Under hösten har en kurs om ”iPad surfplatta/iPhone kurs för nybörjare” genomförts. 

Kursen planerades omfatta 5-6 kurstillfällen men det blev 8 sammanlagt, mycket beroende 

på de intresserade och motiverade eleverna. Antalet deltagare var 6 stycken.       

Torsten Jacobsson 

 

Telefon: Jag har haft 3 telefoncirklar både vår och höst. Vi har varit 5 deltagare allt som 

allt och vi har utgått efter vars och ens behov. Vi har laddat ner appar, gått med i Face Book, 

skickar och ta emot mejl, redigera foton i telefonen, göra etiketter till fotona, lägga över 

foton i mappar på datorn m.m. Vi har träffas 5 ggr. I varje cirkel.           

Gunilla Pålsson 

 

Gymnastik: Det gångna året har SPF gymnastiken träffats 11 gånger på våren och 10 

gånger under hösten. Det är tredje året som jag har haft gympan på Eken och de senaste två 

åren även PRO på tisdagarna. Den gymnastiken som jag har är till stor nytta för äldre 

personer, såväl fysikt som mentalt.                      

Jag erbjuder mig att leda båda grupperna tillsammans tisdagen den 16 jan.2018 kl.9.00 

Inga-Britt Björn 

 

Line Dance: Vi har tre grupper i Linedance. En nybörjargrupp och två fortsättningsgrupper. 

Annie Holgersson är vår fantasiska ledare i den populära dansen som ger oss motion. Vi har 

mycket roligt och avslutar vår och höst med gemensamma festligheter.            

Gun Gustafsson/Gun-Britt Johansson 

 

Qi Gong-gruppen: I år har vi haft kurs i Qi Gong med 10 deltagare under våren och 8 

under hösten. Det har varit god uppslutning varje måndagseftermiddag. Vi har ”kört” Qi 

gong-pass och avslappning varje vecka. Detta är ett mjukt och lugnt alternativ till att få mera 

smidighet i kroppen, det har också en positiv mental påverkan. Qi Gong passar ”mogna” 

personer bra. Nu har vi haft avslutning men kommer att fortsätta till våren igen.                    

Vi trivs i vårt ”egna” rum, där vi får vara ostörda.            

Annika Bäckström 
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Stavgång:Vi går stavgång på motionspåret i Färjestaden varje måndag med början kl, 9.00   

Du kan själv välja hur  långt du vill gå, antingen den korta rundan som är 900 m. eller den 

långa rundan som är c:a 1900 m. antal rundor bestämmer du själv. Du kan gå i grupp eller 

ensam, ifall du vill bestämma själv hur fort du vill gå. Du kan gå med eller utan stavar. 

Motionsformen är ju väderberoende men det är ju det där med väder och kläder.   Under 

2017 var vi mellan 2-3 personer upp till som mest 6-8 personer per tillfälle.    Motionformen 

är social och ett bra sätt att börja veckan och dagen med och man får lära känna nya 

bekantskaper.                              

Välkommen till motionspåret måndagsmorgnar med eller utan stavar.          

Kennet Nyberg 

 

Luftgevärsskytte: Under verksamhetsåret 2017 har luftgevärsskyttet i Algutsrums 

slytteförenings luftvapenhall fortfarande lika populärt. Vi har varit som mest 40 deltagare 

per gång. Skyttegänget kan följa de olika resultaten. Det serveras kaffe och vienerbröd vilket 

gör den sociala samvaron till glädje för alla.Vi får bara positiva uppmuntringar att fortsätta 

under 2018. Resultaten finns på Solvändans hemsidan.                                     

Bertil Johansson 

 

Teater: Teatercirkeln har träffats, varannan tisdag under våren och hösten. Den bestod från 

början av 8 st. tyvärr har två hoppat av. Ledare har varit Svante Wennberg. De har arbetats 

fram en buskisföreställning, som tar ungefär 40 min. att framföra. Den består helt av eget 

innehåll, frånsett ett par melodislingor. Gruppen fortsätter sitt arbete under 2018         

Svante Wennberg      

 

Hästskokastning: Vi är ett härligt gäng på 17 personer som träffas på söndagarna kl.13.30 

för att umgås och ha rolig tillsammans. Det blir mycket skratt och jubel när någon lyckas få 

hästskon runt pinnen. Det är stor skillnad på resultaten men det spelar ingen roll, vi längtar 

till söndagseftermiddagarna.                 

Lena Engström 

 

Gamla Canasta: Vi är några äldre damer (72-94) 6-8 som samlas på fredagarna och spelar 

canasta c:a 3 timmar varje vecka. Mycket trevligt både att få träffas samt att tävla lite mot 

varandra.               

Gunilla Holters 

 

Canasta stora gruppen: Vi är arton till tjugo medlemmar  som spelar canasta varje tisdag 

under vår och hösttermin.  Vi har enormt roligt och med mycket skratt  följer vi  med stort 

intresse resultaten.                  

Sonja Bergman 
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Studiecrkel i Engelsk konversation: Under 2017 fortsatte cirkeln ”English conversation” 

med 10 sammankomster på vårterminen och 10 på hösten. I genomsnitt 6-7 deltagare per 

sammankomst.Högst varierande ämnen har avhandlats och omfattat ”allt” från norra 

England och Skottland till bokbindning, biodling, stadsplanering, trafikregler och trafikvett 

och givetvis ”Afternoon Tea” vid terminavslutningen.                  

Per-Åke Sjöblom, Ledare 

 

Lättare Engelsk konversation: Kursen är på en grundläggande nivå där vi tränar engelska i 

meningsfulla sammanhang och utgår från allmänna, praktiska samtalssituationer. För att få 

lite mer ”kött på benen”plockar vi också in grundläggande grammatik och uttalsövningar. 

Målet är att kunna hantera vardagliga situationer här hemma och som turist.           

Gunilla Alvtörn 

 

Spanska: Vår grupp består av 9 härliga pensionärer som vill lära sig turistspanska. Vi 

fokuserar på enklare kommunikation som man kan ha användning av när man reser till 

spansktalande länder. De flesta har baskunskaper i spåket.             

Malin Ström 

 

Hantverk: Vi är ett tiotal medlemmar, damer, som träffas varje torsdag. Vi tovar, stickar, 

virkar, broderar olika saker till vår påsk och  julbasar på Eken.                     

Vi har varit på studiebesök om tovning som blev mycket uppskattat. Också haft utställning 

på Färjestadens Bibliotek. Nya medlemmar hälsas välkomna.               

Ulla-Britt Carlsson 

 

Vävning: Vi är i full gång med att prova olika vävtekniker och material. Gjort filtar, mattor, 

handdukar, löpare och väskor.                

Nästa termin, 2018, blir det olika tekniker på mattor och så ska vi prova att väva bl.a. 

halsdukar. Vi har varit c:a 8-9 deltagare.             

Kerstin Pedaja. 

 

Klädsömnad: Under hösten har en sykurs genomförts med 4 deltagare. Eleverna har lärt sig 

att göra färdiga mönster som passar dem själva. Dessutom måttagning, 

tillklippning,mönsteranpassning, utlägg av mönster på tyg etc lärts ut. Vi har också gått 

igenom olika sömnadsdetaljer, sömnadssätt och tittat hur en overlocksmaskin fungerar. 

Irene Jacobsson 

 

 

 



8 

 
Företagsbesök: I september besökte vi Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter. Under tiden vi 

fikade fick vi en information om företaget samt en inblick i vad de har på gång gällande nya 

lök-och bönsorter. Därefter guidad vandring i produktionsanläggningen.                      

I oktober åkte vi till Moskogens avfallsanläggning i Smedby. Intresset för det besöket var så 

stort att vi fick åka i två omgångar. Efter information om KSRR:s bakgrund och annan fakta 

blev det mycket intressant visning av sorteringsanläggningen.           

Kerstin Carlsson 

 

Lantbrukets utveckling under 19- och 2000-talet. En populär cirkel med 12-14 deltagare, 

som träffats och diskuterar ämnet lantbruk utifrån lantbruksfilmer, tidningar och nya trender. 

Deltagarna har gemensamt en gedigen kunskap i ämnet, alla har sysslat med lantbruk eller 

dess binäringar. 

Bengt Johansson 

 

 

Sångcafé på Eken består av samling deltagare som tycker om att sjunga gamla schlager och 

örhängen från förr. C:a 15 deltagare är inskrivna i gruppen men det blir en kärntrupp på c:a 

10 deltagare varje träff. Vi träffas jämna veckor på onsdagar kl. 13.00- 15.30.               

Som hjälp med texter finns texthäften. Sångböcker och inte minst texter på olika ställen på 

internet. När vi tycker att vi behöver en paus rullas kaffevagnen in och vi styrker oss med 

kaffe och dopp.                   

Våra träffar håller på under en termin med kanske avbrott vid en större helg. Det blir cirka  

Ketty Ingvarsson 

 

Sånggruppen: Sångkören har haft sina övningar på Eken varje tisdag, med vår dragspelare 

Filip Sjöman, vi är glada att få behålla honom ett år till.                      

Vi har sjungit på årsmötet, på Distriktets ”sång och musikfest” 20-årsjubileum i Jenny 

Nyströmsskolan, Äppelboendet två gånger, Ladan, Rönningegården. Julbasaren tillsammans 

med PRO kören.  Sångkören har bestått av 16 medlemmar, något färre i år inför 2018.                              

Irene Sandholm 

 

Målarkurs i olja och akryl: En grupp bestående av 12 inskrivna deltagare har träffats på 

onsdagar kl. 10.00. Vi är nu inne på 7:e terminen.                      

Det är en kamratträff med deltagare utan lärare. Vi försöker lära varandra genom varandras 

erfarenheter. Några har målat tidigare i livet och nu som pensionär tagit upp målningen igen. 

Man delar med sig med tips och genom att ge förslag på lösning om någon ber om det. Vi är 

en grupp med medkänsla för varandra. Ingen skulle komma på att ge kritik utan endast en 

hjälpande hand att komma vidare. Runt kaffebordet följer en stunds gemenskap och 

meningsutbyten.Under året har gruppen gjort två studiebesök. I maj 2017 besökte gruppen 

konstnären Monica Standberg, Kalmar. Hon berättade om sitt konstnärsliv och visade sina 

målningar. Hon delade med sig av sin erfarenhet och gav tips om material. Ett annat 

studiebesök var under hösten 2017 på Kalmar Konstmuseum. Vi tog del av Sydosten som vi 

blev guidade genom av en intendent på muséet.              

Vi har gjort två uställningar under året. Under sommaren i juli månad tillsammans med 

uppvisningen Linedance på Eken lät vi hänga våra tavlor under beskådan.                   
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Vi genomförde också en utställning på Färjestadens Bibliotek. Varje deltagare ställde ut 4-5 

målningar. Kulturansvarige från Mörbylånga Kommun Kristina Jeppsson hjälpte till med att 

hänga våra alster. Vi fick visa dessa från 15 november till 14 december 2017.  Genom 

utställningen på biblioteket har förfrågan om deltagande inkommit från två nya medlmmar 

till vårterminen 2018. Vi börjar igen den 24 januari 2018.                                               

Ketty Ingvarsson/kursansvarig 

 

Akvarellkurs: Vi är några medlemmar i en kamratcirkel där vi alla hjälps åt. 10 möten 

under vår och hösttermin. Vi startade kursen med besök av en konstnär som gav oss tips, 

idéer och inspiration. Två gånger har vi haft utställning på Färjestadens Bibliotek         

Kajsa Johansson 

 

 Må bra cirkel: Startade med 10 träffar på vårterminen och nio träffar för höstterminen. Det 

har varit många vid alla träffarna. Vi började med en planeringsträff som vi gick vidare 

utifrån. Har haft besök avbl.a. Omsorgsutskottets ordf.  Eva Folkesdotter ” Vad kan 

kommunen erbjuda de äldre”. Ann-Sofie Gustavsson ”Läkemedel och Äldre”. Psykolog 

Bengt Fredriksson ”Balans i Livet”. Studiebesök på Hälsobutik Natura.  Sigrid Fredriksson. 

visade filmen Margit Friberg. Lizn Lee Kinesiologi ”Rörelselära manuell muskelträning”, 

Dietist Kerstin Arvidsson, “Kost, olika intoleranser, bantningsmetoder”. Vårutflykt till Jons 

äng. Hösten 2017 bl.a.Studiebesök Lindbergsgården. Rundvandring i ombonad miljö i 

Ingrid Lindåbergs anda som skänkt byggnaden till hembygdsföreningen. Christer 

Gustavsson, Vita forum, talar om ”trivsel erfarenheter av livet”. Anita Rydström ”Att öppna 

inre dörrar”. Erik Lexne Överläkare berättade om sin forskning om ”D-vitamin och 

kvinnor”. Ulla-Britt Andersson ”Medicinalväxter”. Gunilla Pålsson ”Medmänniska och 

medmänsklighet”. I samband med utvärderingen talade Julle Lund om ”Mer än kroppen”. 

Anita Karlberg 

 

Litteraturcirkeln träffades  5 ggr. på våren och 4 ggr. på hösten. 12 deltagare i cirkeln och 

vi byter böcker med varandra ger boktips och berättar för varandra vad vi läst. Denna cirkel 

har en stor social funktion.              

Gunilla Pålsson 

 

Whiskyprovning: Under året genomfördes sex provningar, Whiskyprovningarna har 

genomförts unde ledning av whisky-experten Ola Bengtsson från Kalmar.      

Deltagarantalet vid provtillfällerna har varierat mellan 20-22 deltagare inkl. 

provningsledarna.                       

En whiskyprovning omfattar test av fyra olika märken. Sålunda har under året 24 olika 

maltwhiskymärken testats. Under hösten provades bl.a. svensk och finsk whisky från Roma 

på Gotland, Hven från Ven samt den finska Teerepeli  PRKL. För att bl.a. honorera Finlands 

och deras firande av 100-års frihet som egen nation.                         

Provningarna har varit uppskattade och stämningen i gruppen har alltid hamnat på topp 

innan provningarna avslutats. Tack vare support från transportör, diskare och dukare har 
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provningarna kunnat ske till deltagarnas belåtenhet. Hittills har 67 olika whiskymärken samt 

en gognac avnjutits.               

Crister Jegréus, provningsledare 

 

Trafik: Trafikmässigt har vi fortfarande direktkontakt med Mörbylånga kommun vad gäller 

trafiken i kommunen. Vi har en viss möjlighet att påverka besluten.                    

Vi har vidare haft en Trafikkurs på Eken. 11 pratsugna medlemmar gjorde kursen intressant 

och nytänkande även för mig.          

Förutom detta bara några inlägg på månadsmöten.             

Anders Gustafsson 

 

Sammanfattning studier 
 

Vi kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år när det gäller studieverksamheten i vår 

förening. Särskilt glädjande är att flera nya kurser och studiecirklar har startat under 2017, 

med  duktiga ledare och med många deltagare. 

För att nämna några, så startade  under våren.”En grundkurs i aktiekunskap” med 

kursledaren Magne Mårtensson, Aktiespararna Kalmar/Nybro, som lockade många 

deltagare. 

Boule gemensamt med PRO där Anita Karlberg står för värdskapet. 

En Bugg kurs finns i Resmo ungdomsgård och där anslöt sig 6 deltagare från SPF 

Solvändan som nu  bildar egen grupp och deltar. 

Engelska, lättare konversation med Gunilla Alvtörn startade under året och där vill man 

ha flera deltagare. 

Pad/iPhone kurs  för nybörjare under Torsten Jacobssons ledning. 

Klädsömnad under Irene Jacobsson ledarskap 

Kurs i spanska startade under under vt.med Maja Juväng som ledare och under hösten har 

Malin Ström övertagit ledarskapet.  

Må bra cirkel med tankar kring hälsa och välmående. Ledare var  Anita Karlberg och 

Marie Jarleng. 

Onsdagsträff,  Ingrid Johansson är ledare. Här kan man komma och träffas, dricka en kopp 

kaffe och prata bort en stund. 

Släktforskningens fortsättnings kurs under våren har Birgitta Berkemar, Kalmar läns 

Genealogiska Förening lärt deltagarna metoder 

och tekniker för att hitta sina rötter och få reda på sina förfäder. 

Sångkafé  att sjunga i grupp är rena hälsokuren. Leds av Lena Engström och Ketty 

Ingvarsson. 

Teatergrupp med Svante Wennberg som ledare. 

Ung på 50-60-talen med Ingegerd Rydström som ledare. 

En grupp som pratar och minns sin ungdom. Träffades under vår/höst en gång i veckan och 

samtalade om olika teman. 

  

 

 

 

Vävning under Kerstin Pedajas ledarskap 
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 Italiensk matlagning har vi haft två kurser med många deltagare, under Helena Hallams 

ledarskap, har använt Smaragdskolans Hemkunskapskök. 

Boende cirkeln har fortsatt med Jonny Berntsson som ledare. Några studiebesök gjordes, 

gäster bjöds in och dess emellan träffades medlemmarna i cirkeln 

I de två kurserna ”Smakupplevelser med Maj-Britt”, Maj-Britt föreläste om olika 

vinländer och vi  fick pröva några av dessa länders viner. 

Maj-Britt Eriksson som är ledare har drivit Vinkällaren i Gamla huset, Kalmar. Vilket 

gjorde att deltagarna blev lite kunnigare vinkonsumenter.   

Medicinska Yogan är mycket populär med Kumaliniyoga läraren Selina Nilo  som ledare, 

hon har haft  4 kurser under året med ca 20 deltagare i varje kurs. 

 

Men förändringar har det också blivit: 

”Snackecirkeln” en samtalscirkel  med Marie Jarleng som var ledare, träffades10 ggr. på 

våren, lades ner inför Ht. 

 

Ett stort tack till Mirsada Bajraktarevic på Studieförbundet Vuxenskolan i Borgholm, som 

gett oss stöd och råd i vår verksamhet. 

Aina Gutafsson 

Studieledare. 

 

 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Under 2017 har KPR haft fyra möten. Representanter för SPF Seniorerna Solvändan är 

Ingrid Johansson och Lena Engström.  

Diskussioner har förts gällande vilken möjlighet till insyn och påverkan, gällande beslut som 

rör seniorer i kommunen, representanterna för pensionärsföreningarna har i praktiken.  

Information har getts bland annat gällande Trygg hemgång, Anhörigvård, Planarbete i 

Färjestaden m. m. 

  

 

Frisam; Frivilliga i samverkan. 

Samverkan mellan Mörbylånga kommun och olika föreningar, i Färjestaden SPF Seniorerna, 

PRO och Röda Korset. 

Från SPF Seniorerna Solvändan är Irma Jakobsson ansvarig med assistans av ytterligare 

några SPF-medlemmar vid cafébjudningarna på Äppelvägen.  

 

 

Kurser, konferenser m.m. 

26 januari  Jubileumsfest hos SPF Seniorerna Blåelden. Annika Bäckström och Ingrid 

Johansson deltog. 

Distriktets årsstämma den 24 mars Oskarshamn deltog Anders Bergzén, Annika 

Bäckström och Gun-Britt Johansson. Motion från Lindsdal ang. medlemsavgiften. Målet är 

att föreningarna ska få behålla mer av medlemsavgiften. 
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20 nov. Höstkonferens i Oskarshamn  där deltog Ingrid Johansson och Gun-Britt 

Johansson. 

SPF Seniorernas DM i golf, Nybro den 10 aug. deltog John Johansson m.fl. 

Fortbildning i datasystemet, medlemsregister, deltagare Leif Jönsson 

 

Solvändans Hemsida www.spf.se/solvandan  

På ett utomordentligt och inovativt sätt har Gunilla Pålsson kämpat med Solvändans 

Hemsida för att få ut all information trots att krångel i systemet. Parallellt med detta har 

information även lagts ut på Facebook, där vi har en egen grupp: SPF Seniorerna Solvändan 

Färjestaden 

På hemsidan kan man, i stort sett, få all information om föreningen: utbudet av aktiviteter, 

cirklar och resor, ta del av protokoll från styrelsemöten, reportage från månadsträffar och 

fester, Ekens program och referat därifrån. På hemsidan finns också kontaktuppgifter till 

styrelsen med flera. Allt fler besökare, både medlemmar och ännu icke medlemmar, hittar 

till Solvändans hemsida och den ger mycket fin reklam för vår förening. 

 

Press 

Till tidningar och hemsidan har Gunilla Pålsson, pressombud, förfärdigat många trevliga 

och välskrivna reportage från olika träffar och aktiviteter under året. Gunilla ska ha stort 

tack för tid och arbete hon lagt ner, detta gäller också Gunnel Nyberg som varit ersättare och 

fått ”rycka in” vid behov. Att visa oss i pressen möjliggör att många kan ta del av allt det 

trevliga och intressanta som vi i Solvändan har för oss.  

 

 

Sammanfattning 

Vi kan åter igen se tillbaka på ett helt fantastiskt år för Solvändan. Medlemsantalet har 

fortsatt att öka; att finna nya vänner och nya sammanhang och ha och roligt tillsammans mår 

man väl av. Alla aktiviteter, cirklar och trevliga sammankomster som Solvändan erbjuder 

lockar många. Inom vår förening finns ett ”go” och en ”vi -anda”, gemensamt fixar vi det 

mesta. Vid större evenemang visar man på förmåga till engagemang och initiativ; att med 

öppet sinne och gott humör ta sig an uppgiften och genomföra allt med bravur. För att hålla 

igång detta stora utbud av aktiviteter finns det många som ställer upp, ledare i aktiviteter och 

cirklar, i kommittéer och grupper och mycket mera. Solvändans Studieledare Aina 

Gustafsson, är med sitt gedigna kunnande och engagemang  ett stort stöd.  

Ett hjärtligt, stort tack och en eloge till alla som på olika sätt gör vår förening till den absolut 

bästa Seniorföreningen.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.spf.se/solvandan
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MÅLSÄTTNIG och VERKSAMHETSPLAN  för 2018                                                          
 

 

SPF Seniorerna Solvändan i Färjestaden ska synliggöras via annonser, affischer, reportage, 

hemsida och sociala medier. 

Målet är att Solvändan ska vara den allra bästa seniorföreningen.                    

Ledorden: Gemenskap och vi – anda, synas och höras, rekrytera och behålla, påverkan och 

inflytande, är betecknande för vad vi står för.  

Solvändan ska präglas av öppenhet och lyhördhet, att tillvarata medlemmars styrkor, 

förmågor, engagemang och idéer är ett måste för att gynna den positiva utvecklingen i vår 

förening och vi kommer fortsatt att stödja och initiera ett rikt utbud av aktiviteter, cirklar och 

resor. Av största vikt är att förmågan till att skapa trivsel och gemenskap bevaras. 

Aktiv medlemsvärvning fortsätter bland annat genom att sprida vår förenings förmåga till 

goda möten människor emellan.   

Nya medlemmar bjuds in till en ”lära känna träff” för  information och inspiration under 

hösten.  

”85+ kalas” där våra mångåriga medlemmar kommer att premieras med en trevlig 

sammankomst.            

För alla ledare som håller i cirklar och aktiviteter, kommittéer och grupper för 

månadsträffar, Ekens verksamhet, med mera kommer vi att fortsätta med ”uppmuntran och 

informationsträffar”. 

Vi kommer att ha påsk och julbasarer med en mängd olika alster till försäljning från våra 

duktiga hantverkare. 

Sommarevent på Eken: Linedansarna uppträder och deltagarna i målarcirklarna kommer att 

visa upp sina konstverk, försäljning av bakverk och servering. 

Hamnfesten i Färjestaden hoppas vi ha möjlighet att delta i även i år med någon form av 

aktivitet.  En stor möjlighet att visa upp Solvändan och vad medlemmarna med 

gemensamma krafter kan åstadkomma.   

Våra trevliga och välordnade Månadsträffar och Festligheter ska vi naturligtvis fortsätta 

med.                  

KPR, kommunala pensionärsrådet, är det instrument där vi har möjlighet att påverka vad 

som sker inom Mörbylånga kommun när det gäller äldres villkor. Vi kommer fortsatt att 

lyfta frågor gällande hemtjänsten och bemanningen där, bostadsfrågan för äldre, beviljandet 

av särskilt boende. Vi kommer att bevaka och påverka utvecklingen kring samlingsplatser 

och gemensamhetsskapande miljöer för äldre i samhället.  
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Preliminär tidplan 2018 SPF Solvändan 

OBS! Kan ändras under året! 
 

 

 

Sönd.14 jan   kl.14.00  Månadsträff  Ladan 

Sönd.18 feb    kl 14.00  Årsmöte  Ladan  

Sönd.11 mars kl. 13.00-15.00Påskbasar  Eken 

Sönd.18 mars kl. 14.00 Månadsträff  Ladan 

Sönd.15 april  kl. 14.00 Månadsträff  Ladan 

Fred. 27 april  kl. 15.00 85+ fest  Eken 

Söndag 6 maj kl. 14.00 Månadsträff     Norra Möckleby 

Onsd. 16 maj  kl 17.00 Grill  ”I det blå” 

Lörd. 26 maj  kl.18.00 Försommarfest  Ladan 

Sönd.1 alt. 8  juli   kl ? Musik i Skärlöv Skärlöv 

Tisd 17 juli   kl 13.00 Linedance/utställning Eken 

Lörd 4 aug  kl 18.00 Nostalgifest/ grill  Björklunden 

Sönd 26 aug.  kl 14.00 Månadsträff      Algutsrum 

Lörd.22 sept  kl.18.00 Höstfest  Ladan 

Sönd 7 okt  kl.14.00 Månadsträff  Ladan 

Sönd 11 nov  kl.14.00 Månadsträff  Ladan 

Fred 16 nov  kl 15.00 Nya medl.  Eken 

Sönd 25 nov.  kl 13.00-15.00Julmarknad  Eken 

Lörd 8 dec.  kl 18.00 Julfest  Ladan 

Fred.14 dec  kl 15.00 Reseinfo.  Eken 

Sönd. 13 jan. 2019  kl 14.00 Månadsträff  Ladan 

Sönd. 17 feb.2019  kl. 14.00 Årsmöte  Ladan 

   

 

 

                   


