
Verksamhetsberättelse 2019

SPF Seniorerna Berga

Styrelsen för SPF Seniorerna Berga får härmed lämna följande 
berättelse. 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Erland Andersson

Vice ordförande Thage Andersson

Kassör Eva Pettersson

Sekreterare Kjell Pettersson

Övriga ledamöter Aino Karlsson Irene Andersson Anders Andersson

Suppleanter Eva Svensson Errohl Ekelund

Medlemsantalet vid årets slut var 214, +7 vänmedlemmar. Nya 
medlemmar under året 14, avlidna 5 och avflyttade 4. Styrelsen har haft 
6 protokollförda sammanträden. Programgruppen bestående av Thage 
Andersson Irene Andersson Eva Svensson och Erland Andersson har 
sammanställt vår- och höstprogrammet. 

Föreningen har haft 9 välbesökta medlemsmöten, i genomsnitt 120 
besökare. Mötena haft intressanta föreläsare och duktiga underhållare. 
Kånnakören bjöd på stor spelglädje på januarimötet. Årsmötet inleddes 
med parentation för 5 avlidna medlemmar. Årsmötesordförande var 
Bruno Edgarsson. Efter årsmötet bjöds det på smörgåstårta. 

Katinka Lindhe berättade inlevelsefullt, och visade bilder från vulkanen 
Vesuvius och graffitti från Pompeji på marsmötet. Thorleif Thorstensson 
besökte oss månaden därpå, Och på våravslutningen bjöd ”Trasten” från 
Ryd  för dagen i sällskap av Gert Blom på ett trevligt musikkryss. Den 
traditionella midsommarfesten vid Hembygdsstugan gästades av 
Elmtoftarna. 

Höstens program inleddes på Bolmsö Bygdegård. Det serverades 
pastasallad från KG Waldemar i Södra Ljunga, och Edward C Johansson 
sjöng Elvis och Jim Reeves-låtar för en begeistrad publik. Lisbeth 
Eriksson, husfru på Huseby, berättade om STINA, STAVA, och 
FLORENCE, tre kvinnor på Huseby. Peter Monsler berättade och visade 



bilder från sin resa från Mongoliet till Sverige på en fyrhjuling. Karl Ejnar 
Karlsson från Hörda presenterade sina nya byggnadsplaner för tomten 
vid Kyrkvägen. Lagadalens Restaurang stod i år som värd för Julbordet.

I början av januari åkte 108 deltagare i 2 bussar till Falkenbergsrevyn, 
och fick uppleva en fantastisk revy. En lite kortare resa gick till 
Ryssbygymnasiet där vi åt en god 3-rättersmiddag. Innan sommaren 
åkte vi på Humleresa” runt Ivösjön. I slutet av juli hann vi med en resa till 
Krusenstiernas utomhusteater i Kalmar där vi fick se Ola Forssmed i 
högform. Årets hemliga resa gick till Göteborg, där Boris Samuelsson 
guidade. Ryssby SPF bjöd in oss till Ryssby bygdegård där ett 
teaterstycke spelades av aktörer från Visselfjärda teatersällskap. 

I våras gick vi några trevliga promenader med lokala guider vid 
Vidösterns station, i Äpplanäs och Töttja mosse, och en promenad på 
Bolmsö.

Studiebesök har vi gjort på Fjärrvärmeverket i Ljungby, Ljungby Maskin 
och Tågcentralen och fått mycket fina presentationer av verksamheten. 

Det har genomförts en repetitionskurs i hjärt/lungräddning med 8 
deltagare. Frågesportstävlingen Hjärnkoll hade 2 deltagande lag från 
Berga.

De fysiska aktiviteterna är populära, speciellt bland nya medlemmarna. 
Bowlingen har numera seriespel, och hävdar sig väl med 2 6-mannalag. 
Över 29 spelare deltar på träningarna. Boule har också en god tillväxt. 
Flera lag har placerat sig på tävlingar runt om i länet. Det är full fart på 
bordtennisen på Vikingavallen Vittaryd. Utbyte med andra föreningar 
planeras

Styrelsen vill tacka alla som deltager i våra aktiviteter, alla som hjälper till 
som funktionärer, lottköpare, och de som skänker vinster till lotterierna. 

Med hopp om ett nytt gott verksamhetsår för SPF  Seniorerna Berga  
2020

Lagan den 7 februari 2020

Erland Andersson Thage Andersson Eva Pettersson



Kjell Pettersson Irene Andersson Aino Karlsson

Anders Andersson Eva Svensson Errohl Ekelund


