
 

   Svenljunga     Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga. 

Örsåsgården onsdagen den 10 november 17,00 2021. 

Denna kväll var vi 130 medlemmar som kommit för att fira föreningens 40-års-
jubileum.  Speciellt inbjudna gäster var distriktets ordförande Lars Lyborg och hans 
hustru Ann-Britt. Ordförande Peter hälsade oss och 6 nya medlemmar välkomna. Vi 
är i nuläget 510 medlemmar. För er som inte har E-faktura ännu när det gäller 
medlemsavgiften till SPF och behöver hjälp med detta, kan kontakta banken så 
hjälper de till. 

Inger från KPR informerade om att nästa möte blir den 13 december. Hon 
uppmanade oss att ta kontakt med henne, Dan eller Kerstin om vi har något som vi 
tycker de skall ta upp.                                                                                                       
Margareta från Resekommittén meddelade att det i nuläget är 83 st som anmält sig 
till Julresan, så det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Falkenbergsrevyn är i 
nuläget fullbokad.                                                                                                             
Marianne från Friskvården meddelade att till nästa års Hjärnkoll som startar i 
Hökerum jan-febr, kommer vårt lag att bestå av Frank Lundh, Elisabeth Helsing, June 
Dryselius med Ingrid Åkerström som reserv. Hon uppmanade oss även att tänka på 
att använda reflexer när vi är ute nu och att Kommunen delar gratis ut broddar till oss 
äldre. Kupong finns i senaste STT och kan hämtas på Skene Järn. 

Vår föregående ordförande Karl-Erik Johansson redogjorde i korthet för när 
föreningen startades och händelser under årens lopp. Denna historik finns att läsa på 
vår hemsida under fliken ”Om föreningen”. Han bidrog också med ett par 
uppskattade historier samt ledde allsången med vår SPF-visa. 
 
Distriktets ordförande Lars Lyborg uppvaktade med ett Jubileumsdiplom + 1.000:- till 
föreningen som tack för ett framgångsrikt arbete och gav en återblick vad som hände 
under året 1981 i världen.  
 
Vi fick även besök av en okänd dam (vår ordförande) som gjorde ett bejublat 
framträdande. 
Kvällens musikartist Bo Krister underhöll oss under kvällen med härliga låtar som en 
hyllning till Sven-Erik Magnusson och Sven Ingvars. 
En nostalgihörna fanns även i lokalen där gamla foton och dokument kunde 
beskådas.  
Kvällen avslutades med dragning på lotterierna och ett stort tack till alla som kommit 
och till Kaffekommittén för den utsökta 3-rätters menyn. 

Väl mött den 10 december!!                                                                                                                                       

 Inga-Britt Högberg                                                                                                                                               
Sekreterare 

     



 


