
Ett sammandrag av SPF-Seniorerna Höstglöds våraktiviteter 

I mars hade vi ett månadsmöte som gästades av Emma Hargeby. Hon informerade om 

läkemedel. I ord och bild tog hon oss igenom medicinernas snåriga värld. Det blev många 

intressanta frågor och proffsiga svar. Emma tackades med en stor applåd. Mötet avslutades med 

kaffe och lottdragning. Det var många som gick hem med hembakta rullrån, en god ost eller 

något annat ätbart som dagens kommitté, Ingrid, Gull-Britt, Evert och Anita hade fixat. 

Barbro och Emma 

På skärtorsdagen var det dags för påsklunch på Lövsta restaurang. Ordföranden Barbro Annas 

hälsade ett 90-tal medlemmar välkomna som sedan lät sig väl smaka av de olika läckerheterna. 

För underhållningen svarade Ove Björkander som tillsammans med Agneta Jacobsson även 

svarade för allsången. Fem lotterier såldes med ett fint prisbord.  
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Den 18 maj, en mycket varm och solig dag, hälsade ordförande Barbro Annas ett 60-tal 

intresserade medlemmar välkomna till Hejnum bygdegård. Därefter överlämnade hon ordet till 

Lennart Persson, lammbonde från Hejnum. Han berättade om Hejnum Hällars ekonomiska 

förening som bildades 2001. Föreningen har ett 10-tal medlemmar som med stöd från 



Världsnaturfonden stängslat in och sköter ett område på ca 5 mil omkrets på Kallgateburg. 

Området betas av både får och nötboskap.  

Därefter tog Cecilia Nygren och Ingrid Thomsson från Länsstyrelsens naturvårdsenhet vid och 

berättade om vad det innebär med naturreservat. Vad innebär det för Hejnum hällar, Filehajdar 

och Kallgateburg om de blir Natura 2000-område? Det finns över 100 rödlistade arter på Hejnum 

Hällar såsom fjärilar, mossor, lavar, svampar, fåglar, reptiler, bin och andra insekter. Dessutom 

artrikt på fjärilar såsom svartfläckig blåvinge och apollofjäril. Efter informationen var det 

frågestånd och det blev många frågor för det här är ett ämne som intresserar många. 

Efter lunchen som bestod av en mycket god kajpsoppa lagad av Barbra Annas blev det dags att 

besöka de olika områdena för att sedan sammanstråla i bygdegården igen för eftermiddagskaffe. 

Ordförande tackade för en intressant och informativ dag. 
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Den 14/6 arrangerade Höstglöd DM i boule på Almedalens banor i Visby. 
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Höstglöds nestor Per-Johan Lithberg (90 år) Blir medaljhängd. 


