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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 
Styrelsen för SPF Seniorerna Barkåkra 858 får härmed avge verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 1/1 – 31/12  2020. 
 
Styrelsen har under året bestått av Bertil Nordström, ordförande, Erik Brobeck, vice 
ordförande, Lilian Lindnér, kassör, Bertil Brandt, sekreterare, Kjell Gunnarsson, medlems- 
ansvarig, Steen Bjerggaard, webbredaktör, Gun Persson, Gun Wendelbo-Hansson, Lotta 
Bengtsson och Per-Erik Uhlin samt som suppleant Anna Wistrand Skarp. 
Studieorganisatör har Anne-Marie Bengtsson varit. 
Mötesvärdinna och mötesvärd har Katrin och Tomas Skoog varit. 
Revisorer har Sven Bexell, Sol-Britt Lindfors Lång varit med Ulf Hiselius som ersättare. 
Valberedningen har bestått av Inger Fransson (sammankallande), Anne-Marie Bengtsson 
och Lisbeth Cederfeldt. 
 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten samt ett ”corona-möte ”, där endast 
anteckningar fördes. Decembermötet hölls digitalt på grund av rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Verksamhetsåret har till stor del präglats av corona-pandemin som bland annat gjorde 
att det infördes besöksförbud på Viktoriagården från och med den 16/3 och alla våra 
verksamheter där inställdes, detsamma gällde Månadsmöten, resor, och andra 
inomhusaktiviteter.  
 
På Biblioteket har Litteraturcirkeln dock kunnat träffas vid några tillfällen.  
Endast utomhusaktiviteter rekommenderades av Folkhälsomyndigheten och detta  
har inneburit att vi kunnat spela Boule hela året. 
 
Under hösten har vi till många medlemmars glädje kunnat anordna några nya aktiviteter 
som Utomhusgymnastik, Byavandringar, Tipspromenader, Walk and Talk samt senast 
Ordjakt. De har varit mycket populära och uppskattade! 
 
Föreningens aktivitetsledare har på olika sätt försökt att hålla igång sina aktiviteter och vi 
vill tacka dem för detta. Aktivitetsledarna är oerhört viktiga för medlemmarna! 
 
Föreningen ordnade Musikunderhållning den 23/10 genom Gunnar Svenssons försorg för 
de boende på Viktoriagården. En tradition vi kunde hålla trots pandemi-restriktionerna. 
 
Under hösten har medlemsansvarig och webbansvarig tillsammans gjort ett viktigt och 
fantastiskt arbete med att få igång utskick via E-post till medlemmarna och i dagsläget når 
vi 75 % av medlemmarna på detta sätt.  Imponerande! 
 
Under året har representanter för vår förening vid två tillfällen (9/3 i Munka Ljungby och 
12/10 i Ängelholm) träffat övriga SPF-föreningar i Ängelholm för att diskutera gemensamma 
frågor, vilka senare ska drivas i Kommunala Pensionärsrådet. 
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Avslutningsvis vill styrelsen tacka Hans Bengtsson, som ordnade med en fin Uppvaktning 
för Hans Hellman, när han fyllde 100 år den 16/12. 
 
Medlemsutvecklingen är fortfarande positiv med en liten ökning och vi är nu 337 medlem- 
mar och 21 vänmedlemmar.  
 
Föreningens ekonomi är stabil, fonden avslutades i december och årets resultat gav ett 
överskott på 15 900 kronor. Detta beror på att de flesta av våra verksamheter varit inställda 
under året. 
 
Rese- och programgruppen bestående av Bertil Nordström, Katrin Skoog, Gun Persson, 
Inger Svensson, Thommy Skog och Per-Erik Uhlin hade planerat hela årets månadsmöten 
och resor och varit engagerade i genomförandet av dessa. Allt inställdes tyvärr från den 
16/3. 
 
Under året hade vi 3 Månadsmöten inklusive årsmötet på Församlingshemmet i Vejby- 
strand (övriga månadsmöten inställda efter den 16/3 ): 
 
15/1   Julgransplundring med frågesport lockade 49 medlemmar. Det avslutades 
 med sång och dans tillsammans med Bengt Hedin på dragspel. 
22/2 Årsmöte som började med parentation och musik av Marie Jönsson från  
 Tjörnarp. Det var 56 medlemmar närvarande. 
4/3 Johan Brink berättade om Ängeltofta för 39 medlemmar. 
 
 
Övriga aktiviteter under året (inställda efter den 16/3): 
 
12/1 Bussresa, anordnad av Per-Erik Uhlin, till Malmö Opera, där man fick uppleva 
                      ”Tosca”. Det var 33 medlemmar som deltog. 
1/3 38 medlemmar hade anmält sig till Ann-Christin Karlsson och samåkte till 

Helsingborgs Stadsteater för att se ”Äppelkriget”. Efter föreställningen passade 
man på att ha lite samvaro med mat på restaurang ”Edelweiz”. 

 
 
Våra Fasta aktiviteter (flertalet inställda efter den 16/3, några igång med noggranna  
 Restriktioner från Folkhälsomyndigheten): 
 
Boule har spelats hela året om onsdagseftermiddagar och söndagsförmiddagar under 

Inger Svensson ledning för cirka 10 -12 medlemmar. Det är en tapper skara som 
trotsar vädret för sin populära sysselsättning. 

Gymnastik (inomhus) på tisdagsförmiddagarna på Viktoriagården med Ingrid Hörlin 
 och Marianne Blomsterberg, som ledare, kunde bedrivas fram till stängningen 
 samt (utomhus) nere vid hamnen under september–december. Det är cirka 
 20 deltagare per gång och är mycket populärt ! 
Yoga  under Alice Nilssons ledning hade vi under tisdagsförmiddagar direkt efter 
 gymnastiken. En skön avkoppling tyckte medlemmarna.  
Bridge spelades i Friska Viljor 23/1 – 5/3 för cirka 15 medlemmar under Erik Bro- 

becks, Alice Nilssons, Ann Källméns och Marianne Blomsterbergs ledning. 
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Canasta under Inger Svenssons ledning har spelats för cirka 15 medlemmar på ons- 
 dagsförmiddagarna innan även denna aktivitet inställdes.  
Byavandringar är en ny aktivitet för hösten och Gun Wendelbo-Hansson har hunnit 
                med 3 bya-vandringar för mellan 15 och 25 deltagare per gång. Det har varit 

lärorikt och intressant att få veta lite mer om Vejbystrand och dess historia. 
Tipspromenader startade också under hösten. Vi hann med 5 stycken och mellan 12 och 

15 medlemmar ställde upp på dessa för att lista ut svaren på de kluriga 
frågorna Gunnar Svensson, Lilian och Anders Lindnér samt Margareta och Bertil 

 Brandt gjort. ”Rundan” var cirka 3 kilometer lång så förutom ”Hjärn-gympa” 
 bjöds det på motion! 
Matlagning för herrar: 16 medlemmar i två grupper under ledning av Per-Erik Uhlin hann 
                     träffas ett par gånger i januari och februari. 
Film Anne-Marie Bengtsson och Kerstin Plym Forsell hann visa tre filmer för 
 sammanlagt 78 intresserade medlemmar. 
Musiklyssning med Ingrid och Lars Hjortsjö kunde genomföras vid två tillfällen. Teman 
 var ”Träd och Skog” och ”Film” och varje gång kom cirka 30 medlemmar. 
Litteratur   Denna grupp under ledning av Lena Martholm och Gunnar Svensson hann 

med tre träffar på våren och två träffar på hösten, då man diskuterade 
intressanta böcker. Gruppen har cirka 20 medlemmar. 

Vresrosorna  hade otur för deras första möte den 18/3 fick inställas och sedan har man  
   inte kunnat träffas. Deras ledare är Lisbeth Cederfeldt och Gun Persson. 
Walk and Talk är ännu en aktivitet vi startade under hösten med Gun Wendelbo- 
 Hanssons som ledare. Vid 8 tillfällen har i genomsnitt 12 medlemmar upp- 

delade på två grupper träffats på måndagsförmiddagar för att promenera  
och prata om allt möjligt! Dessa möten har upplevts mycket positivt inte minst 
för dem som är ensamma.   

Ordjakten   är den sista nystartade aktiviteten efter Lilian Lindnérs idé . Här gäller det 
 att runt om i Vejbystrands grönområden hitta ett visst antal bokstäver och 

sedan bilda ett ord av dessa. Klurigt, roligt, intressant och lärorikt är 
omdömena från medlemmarna av de tre första ordjakterna! Omkring 30 
medlemmar har deltagit varje gång och letat bokstäver.   

Skrivarcirkeln träffades 9 gånger i januari - mars under ledning av Margareta Alderin 
                        med 6-8 deltagare. 
Gripen-gymmet var öppet under januari – början av mars och besöktes då enligt 
                        ” Närvaro pärmen” av cirka 50 medlemmar vid 185 tillfällen, således  
                          mycket välbesökt och Gunnar Svensson och Bertil Brandt fortsatte med 
                          information om regler med mera för ytterligare 19 medlemmar. 
Sommarkortet erbjöds inte medlemmarna denna sommar på grund av restriktionerna. 
Luncherna för aktivitetsledare, ”nya medlemmar” och ”85-åringarna” blev också in- 
      ställda i år. 
 
Redaktionskommittén , Lisbeth och Leif Cederfeldt samt Steen Bjerggaard har under 
 året ansvarat för Programhäfte, sponsorskontakter, vår hemsida och vår app 
 samt olika programblad. 
 
 
VÅRA  MÅL    
 

är att vara en förening, som driver en social verksamhet, bildar 
opinion och tar tag i frågor och förhållanden som berör oss äldre. 
 
 
 



 

 4 

 
 
Vejbystrand  2020-12 -31 
 
 
 
______________________________   / _______________________________ 
Bertil Nordström, ordförande           Erik Brobeck 
 
______________________________  /  _______________________________ 
Kjell Gunnarsson  Steen Bjerggaard 
 
_____________________________  /  ________________________________ 
Lilian Lindnér  Per-Erik Uhlin 
 
_____________________________  / ________________________________ 
Gun Persson   Gun Wendelbo-Hansson 
 
______________________________ / _________________________________ 
Lotta Bengtsson  Bertil Brandt, sekreterare 
 
 
  
 
 


