
Verksamhetsberättelse för år 2015 

SPF Seniorerna Horredsbygden 

Föreningen hade vid årets slut 159 medlemmar samt 4 vänmedlemmar. Styrelsen har bestått av nio 

ordinarie ledamöter: ordförande Bengt Carlsson, kassör Sven Fogelberg, sekreterare Kerstin 

Fogelberg, Ulla Birgersson, Kurt Hult, Bertil Johansson, Ingrid Kallin, Signild Kärrbrand, Gerd 

Wenander och en adjungerad ledamot: Lena Hult. Fem protokollförda möten har hållits under året. 

Tre medlemmar har avlidit detta år och tre har begärt utträde. Tolv nya medlemmar har tillkommit. 

Årsmötet hölls i Istorps församlingshem den 5 februari. Bengt visade då ett bildspel över året som 

gått. Parentation hölls av kyrkoherde Hasse Andersson över fem avlidna medlemmar. Ordförande var 

Leif Sternfeldt. Föreningen har i övrigt hållit sex ordinarie månadsträffar plus en sommargrillfest och 

en julfest. Vi har fortsatt med att servera mat under månadsträffarna. Underhållningen vid träffarna 

har varit av varierande slag. På marsträffen spelade Big Sisters från Varberg och under hösten hade vi 

besök av Morups spelstugas spelmän samt av Tomas Claesson från Kinna. Ellinor från Sveriges Senior- 

Shop visade vårkläder med hjälp av några lokala mannekänger. Aira Bengtsson berättade om hur hon 

kommit från Finland som krigsbarn till Sundholmen. Sommarträffen vid Kilagården arrangerades som 

tidigare år av några herrar i föreningen. Musikunderhållningen stod gruppen Hallands Fläder för.  

Vädret var med oss denna sommardag. Som tidigare år åt vi en riktigt härlig sommarmeny (sill, 

potatis och kaffe med tårta). Marks Lucia lyste upp julfesten, Gunhild Bengtsson läste en julberättelse 

och tomten kom med klappar. Under hösten har det också ordnats en Ungersk afton i samarbete 

med Horreds PRO. Sångkören har haft tio framträdanden under året på olika platser i vår omnejd, 

bland annat i Kungsäters kyrka. En sångarresa gick till Tjörn och Orust, där kören sjöng i Stala kyrka.  

SPF-föreningen har fem gånger under året varit på Ekås och bjudit på kaffe med hembakat dopp. 

Ett femtontal medlemmar har samlats varannan måndag förmiddag vid Horreds kyrka för samåkning 

till olika platser i bygden, där promenaderna startat. Till promenaden i Öxnevalla kom hela 32 

medlemmar, då det ordnades våfflor. 

Årets vårresa gick genom Halland, med bl.a. besök på radiostationen i Grimeton och till några gamla 

kvarnar. Vårens hemliga resa stannade vid Backens skola i Örby. Tillsammans med SPF Markbygden 

ordnades några resor under hösten. En nostalgi- och blomsterresa gick till Mölndals kulturområde 

Kråkan, med besök i pappersbruket där och vidare till Göteborgs Botaniska trädgård. Middag avåts 

på Råda säteri. Nästa resa gick till Volvos museum och Aeromuseum i Göteborg. Julkonserten med 

Hellmans Drengar lyssnade vi på i Göteborg. 

Ett lag från föreningen deltog i distriktets veteranvetartävling i Rångedala. 

Aktiviteterna har varit många i föreningen. Studiecirklar i litteratur, sång, korsordslösning och ett 

stickkafé har pågått under året. Promenaderna, boulespelet och vattengymnastiken har samlat 

många deltagare. 

Vi tackar alla medlemmar för visat intresse och god hjälp med att genomföra alla träffar och 

aktiviteter. 

                                                   Styrelsen 


