
 FÅRÖ
Sida 1(3)

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Fårö år 2019  

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande Eva Johansson
Vice ordförande Birgitta Tordling Liller
Kassör Laila Persson
Sekreterare Siv Söderdahl
Vice sekreterare Laila Persson
Utan portfölj Hans Engström
Utan portfölj Inger Broman
Webb och medlemsregister ansvarig: Björn Jonsson

Revisorer har varit Åke Didriksson och Stig Norrby med Sören Söderstrand som ersättare.
Åke Didriksson har flyttat från orten och har därför inte kunnat fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningen har bestått av Britt Olsson tillika sammankallande, Kjell Mathson och Aina 
Hjärne.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Därutöver har vi ibland vid 
månadsmöten fört minnesanteckningar.

Föreningen har vid årets slut 131 medlemmar, 24 vän medlemmar. Medlemsavgiften har varit 
250 kr för medlem och vän medlem 100 kr.

Webbansvarige Björn Jonsson genomgick under maj månad en kurs för webbredaktörer. 

Vi har verkligen varit flitiga och under året har vi genomfört följande aktiviteter till som vi 
hoppas våra medlemmars glädje och nytta:

 14 januari träffades vi vid Fårö kyrka för utflykt till hemligt mål
 18 februari årsmöte som avslutades med att ”vår” ständige fotograf Åke Didriksson 

visade ett bildkollage över Fårös vackra natur 
 Haft bokbytardagar vid några månadsmöten
 Haft Gökotta vid Lansa kvarn med Roland Dyrke och Kjell Mathson som ledare 
 Mannekänguppvisning tillsammans med Senior Shopen både vår och höst

SPF Seniorerna på Fårö har haft en intensiv vår och sommar med olika programpunkter.

 Vi inledde med Ulf Palmefelt i påskveckan. Många kom och vill höra på vad han 
hade att berätta. Det var om de röda ädelstenarna, som enligt det gamla sättet att 
förmedla nyheter, från mun till mun, fick en helt annan tolkning när historien 
förflyttat sig från en sydlig socken till storstaden. Vi fick också höra om di sma. 
Dem som vi ska vara rädda om och tänka på. Deras tak är vårt golv.

 Den 13 maj samlades några tappra ute på Lauterhorn. Det blåste kalla vindar. Här 
blev vi välkomnade av Stig Norrby och Ola Persson från hamnföreningen. Stig 
berättade för oss om Lauters och Ola om Jauvika fiskeläge. Verksamheten på 
Lauterhorn har ökat mycket de senaste åren. Det är dels båtar som vill lägga till och 
dels nyttjande av ställplatserna för bilar och husvagnar som finns. Området erbjuder 
el, wifi och bibliotek bl a. En lista på vem som har jouren i händelse att någon 
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ansvarig behöver nås är anslagen på väggen vid hamnkontoret. Det kunde vi också 
titta in på.  Föreningen fick överta detta sen sjöräddningen flyttat ut. På Jauvika fick 
vi se en annan miljö. Det småskaliga fiskets ställe. Ola berättade om stormar som 
härjat och bl a tagit gamla o nya bryggor med sig. Han berättade också om personer 
som levt o verkat där. Här kunde vi också gå in och skyla oss för vindarna och inta 
vårt medhavda fika. Det gjorde vi i det gamla salteriet. En lokal som nu är i 
iordningsställd med bord o stolar och kan nyttjas för möten mm. Här avtackade vi 
också våra trevliga ciceroner med varsin gåva och vi kunde nöjda med em, om än lite 
frusna, ge oss av hemåt.

 Den 12 juni företog vi en kvällstur med buss runt Auster på Fårö. Ett tjugotal 
medlemmar följde med. Vi åkte med Ekströms buss och Arne vid ratten och Ingvar 
Söderdahl som ciceron med benäget bistånd av Siv Söderdahl. Starten var vid 
bygdegården, vidare for vi gamla vägen mot Sudersand och upp mot fyren. Här och 
var utmed vägen fick vi höra om kända och okända personer som levat o verkat.  Vid 
fyren blev det en stunds paus o medhavt kaffe kunde intas. Ingvar berättade här lite 
om hur det var att jobba på fyren. 

 Den 26 juni träffades vi igen. Nu var det vinprovning med Håkan Larsson på 
programmet. Vi var nära fyrtio personer. Det är alltid populärt att vara med på de här 
kvällarna. Denna gång var temat gamla favoriter under hundralappen. Till detta hade 
styrelsen fixat med lite smått o gott som kunde passa till respektive vin. 

 I juli månad fick vi besök av Håkan Nesser. En stor skara samlades för att höra Håkan
berätta om sitt författarskap, sina böcker, filmprojekt o annat.  Efter framförandet o 
fikat kunde de som önskade, köpa signerade exemplar av de titlar han hade med sig, 
och också pratat om.

 Den 12 augusti utbildade Yngve Olsson oss i trafikfrågor främst vad gäller 
rondellkörning 

 Den 9 september tog Yngve Olsson, Agneta Evesund och Laila Persson oss med på 
en resa till Baltikum. Var och en berättade om de olika städer och platser som de 
besökt och vackra bilder visades. 

 Den 11 november gästades vi av världsomseglaren Lars Ljung som höll ett mycket 
intressant och spännande föredrag om alla sina strapatser både till havs och land 
världen runt

 Den 9 december bjöd vi på adventskaffe. Vår ordförande Eva läste en mycket 
tänkvärd dikt om hur en kvinna såg tillbaka på sitt liv. Därefter deltog vi i en tävling 
och så sjöng vi några julsånger.     

 Varit på Kursgårdens julbord
 Vår ordförande Eva Johansson har i samband med Fårösundsskolans avslutning 

utdelat vårt årliga stipendium ur Ann-Marie Werkelins stipendiefond till elever i 
årskurs 9.

Följande utbildningar och aktiviteter har genomförts: 
Träslöjd, bokcirkel, matlagning, bridge, boule, Fårö mål och körsång.
Loppis med kaffeförsäljning 

Kören Fåröfröjds verksamhet under 2019
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Under ledning av Emelie Stolpe Marklund har kören, som består av ca 15 medlemmar, övat 
varannan vecka förutom under Emelies semester. 

 För boende på Stuxgården Fårösund har vi sjungit vid 3 tillfällen, vår-sommar- och 
julsånger.

 Fårö kyrka 2 tillfällen och medverkat vid luciafirande den 13 december.
 Framträtt för Röda korset Fårö, öppet hus i samband med lunch, sopplunch i 

Forsagården Lärbro och Stenkyrka folkets hus. 
 Medverkat vid Nationaldagsfirande i Fårösund och friluftsgudstjänst vid Avaeken.
 Tillsammans med Bungekören en soaré på Kursgården Fårö.
 Under året har några samlats och spelat Ukelelespel ett antal gånger.
 Dessutom har några körmedlemmar deltagit vid Kör förbundets utbildning på 

Suderbys.
 Kören Fåröfröjd är oändligt tacksam för att ha Emelie Stolpe Marklund som ledare 

och hon har lyft oss till en högre nivå med sin noggrannhet och entusiasm. 

Vid distriktets årsmöte i april på Suderbys herrgård deltog ordförande Eva Johansson,   
kassör Laila Persson och sekreterare Siv Söderdahl.

Vi vill härmed framföra vårt varma tack till alla medlemmar för året som gått och för att ni 
deltar på våra möten och i våra aktiviteter.

Styrelsen föreslår att årets resultat, beloppet vinst eller förlust 6 140;-- , förs i ny räkning.

Fårö den 31 januari 2020

………………………………………… …………………………………………
Eva Johansson, ordförande Bigitta Tordling Liller, vice ordförande

………………………………………… …………………………………………
Siv Söderdahl, sekreterare Laila Persson, kassör

………………………………………… …………………………………………
Laila Persson, vice sekreterare Hans Engström 

………………………………………….
Inger Broman
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