
Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga. 
 

Örsåsgården fredagen den13 december 17,00 2019. 

Medlemmarna mottogs i foajén med glögg och pepparkaka,  

 

varefter vår ordförande Peter hälsade dagens 178 medlemmar välkomna till årets 

Jul- och Luciaträff.       

Han välkomnade även Svenljunga Lions Lucia som underhöll med flera 

skönsjungande sånger. Väldigt njutbart. 

 

Därefter hölls det sedvanliga mötet där Peter hälsade 3 st nya medlemmar välkomna 

och konstaterade att vi i nuläget är totalt 521 medlemmar i föreningen. Applåder!!! 

Då vi fått en del kritik för hur våra bokningar till träffarna sker vill vi utreda om det kan 

göras på något bättre sätt. Frågan ställdes därför till de närvarande hur många som 



inte har tillgång till dator för att kunna gå in på vår Hemsida och där göra sin bokning. 

Det var endast 22 st som ej hade denna möjlighet. Vi återkommer i denna fråga. 

Valberedningen önskar få fler frivilliga till att besätta vakanser inför 2020.  

Lars-Owe från Programkommittén ville ha tips om någon eller några bra och 

intressanta föreläsare som vi skulle kunna bjuda in till någon av våra träffar. 

Inger från KPR informerade om vad som diskuterats på det senaste mötet i 

måndags. Protokollet finns att hämta på vår Hemsida.  

Leif från Resekommittén meddelade att det finns 7 platser kvar till Falkenbergsrevy. 

Dessa är reserverade tills efter jul sedan går de tillbaks till Revyn. * Bowlingen på 

Marks Bowling är till våren utökat. Det blir 1 tisdag och 1 torsdag i månaden. 

Information finns i vårt vårprogram och på Hemsidan och kommer i BT. 

Marianne från Friskvård påminde om Distriktsfinalen i Hjärnkoll den 10 januari i 

Rångedala, kom gärna och heja fram vårt lag. Samåkning för er som vill sker från 

parkeringen mittemot Kommunhuset kl.9,00.                                                      

Äldremässan i Mogahallen den 22 februari. Kom gärna och ställ era frågor till 

Sebastian Nydén och Elisabeth Hindelius från Kommunen.                          

Information finns på Hemsidan och kommer i BT. 

Då var det dags för kvällens förtäring som bestod av Risgrynsgröt, Skinkmacka och 

kaffe med pepparkaka, som smakade utmärkt. 

Kvällen höjdpunkt var när vår egen Lucia ”Kalle” med Tomten ”Bosse” och 

Pepparkaksgubben ”Per-Anders” bjöd oss på flera fina Jul- och Luciasånger 

ackompanjerad av vår duktige Stig Svensson. 

 

Rolf Idehall och Karl-Åke Lagerqvist från Örsås Bingoförening informerade om 

Bingon i Örsåsgården 2 onsdagar i månaden och erbjöds sig att komma på en 

Månadsträff och bjuda på en omgång Bingo. Spännande!!  



Gunnel Lagerqvist från Sy-och stickcaféet i Holsljunga (9 damer tillsammans med 

invandrare) tackade för de gåvor i form av lakan och handdukar de fått för tillverkning 

av blöjor, tvättlappar, babytröjor och byxor som sedan sänds till Läkarmissionen och 

Läkare Utan Gränser och som vidarebefordrar dessa Babypaket bl.a till Afrika.              

De tar gärna emot babygarner också om någon har över. 

Därefter blev det dragning av kvällens lotteri och utlottning av ett stort antal                         

Julstjärnor på inträdesbiljetten.  

  

 

Peter tackade Lotterikommittén och Kaffekommittén för kvällen och önskade från 

Styrelsens vägnar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 

Väl mött igen den 15 Januari. 

Inga-Britt Högberg                                                                                                                                    
Sekreterare      

 


