
Verksamhet 2020 

 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 214st, +7st vän medlemmar.  

Nya medlemmar 12st, avlidna 6st, utflyttade 3st.  

Styrelsen har haft 3st protokollförda möten och ett antal telefonmöten.  

Programgruppen bestående av Thage Andersson, Irene Andersson, Eva 

Svensson och Erland Andersson har anpassat program efter omständigheterna. 

Den här verkasamhetsberättelsen kommer att skilja sig från alla andra pga. den 

pandemi, Covid-19 som lamslagit hela världen och sedan har präglat vårt liv 

resten av året. Folkhälsomyndigheten satte alla på äldreboenden och alla 70+ i 

karantän för att hindra att äldre skulle bli smittade. Särskilt utsatta var 

personer med nedsatt immunförsvar.  

Året började med 2 besök i fulla bussar till Falkenbergsrevyn, med middag på 

Kvibille gästgiveri. Månadsmötet i januari gästades av Alex från Sveriges 

Kultband och Nanna, som med dragspel och som klädd i dansk folkdräkt bjöd 

på en medryckande underhållning. Årsmötet i februari inleddes med 

parentation för avlidna medlemmar. Det blev omval för alla i styrelsen och 

ansvarsfrihet beviljades för det gångna året. Vi gjorde ett uppskattat besök på 

SAC Nordic med en trevlig presentation av företaget och en speciell visning av 

Bengt-Ivars fyrhjuliga klenoder.  



Programgruppen hade förberett med duktiga underhållare till våra 

medlemsmöten, men vi fick ställa in all verksamhet inomhus och de planerade 

resorna till Halmstadtravet och Hönsa Lotta i Boda fick vi också ställa in p.g.a 

pandemin. Boulespelarna vågade sig ut på utebanorna igen och ett 6 manna lag 

från Berga vann en sommartävling i Ryssby.  

Vi kunde inte ha månadsmöten på hösten heller, men tilläts att ha träffar för 

max 50 personer utomhus. Så då bjöd vi in till våffelcafé med tidsbokning då 

det var många som hade väntat på att få träffas igen. Promenader 

genomfördes varannan vecka under hösten. Vi ordnade även en promenad 

med lekar i Vännaryd och i Hölminge tittade vi på nybyggnationen under vår 

promenad. I Bräkentorp grillade vi korv och vid stationen i Lagan hade vi 

glöggmingel. Vi blev utan kalkonmiddag, luciatåg och julbord men alla har 

verkligen hjälpts åt att skydda sig från smitta och vi har klarat oss bra i 

föreningen.  

För att hålla medlemmarna informerade har hemsidan och Facebook sidan som 

har 79 medlemmar varit en tillgång. 

Forskarna har varit snabba med att framställa ett vaccin. Nu hoppas vi att allt 

skall fungera med sprutorna så att vi kan träffas och umgås som vi är vana vid 

att göra.  

Så fort myndigheterna ger sitt godkännande och vi känner att det känns tryggt 

kommer vi att dra igång med vår verksamhet igen.  

Med hopp om ett nytt gott verksamhetsår för SPF Seniorerna Berga 2021. 

Lagan den 7 februari 2021 

 

Erland Andersson Thage Andersson Eva Pettersson 

 

Kjell Pettersson Irene Andersson  Aino Karlsson 

 

Anders Andersson  Eva Svensson  Errohl Ekelund  

 

 



 

  

 


