
 
 

Verksamhetsberättelse 2019 – SPF Seniorerna Bråbo  
 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 235. 
Sju ledamöter har ingått i styrelsen. 
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. 
Vårens månadsmöten och årsmötet har hållits i Blå salen, Ättetorpskyrkan. 
Höstens fyra möten har varit förlagda till Åby Folkets Hus. 
I genomsnitt har 85 medlemmar deltagit på de nio sammankomsterna. 
Månadsträffarna har innehållit omväxlande underhållning i form av musik, 
föredrag och kåserier, information, kluriga tävlingar, lotteri samt trivsam 
gemenskap vid fikat. 
Exempel på underhållning: Krönikören Carina Glenning ”Nöjeslivet börjar vid 
50”, musikduon Holmbom och Karlsson ”I Cornelis Vreeswijks fotspår” och 
Gunnar Hagberg  ”Norrköpingshistorier som aldrig kom i tryck”. 
Årsmötet hölls den 11 februari. Efter parentation och sedvanliga 
årsmötesförhandlingar underhöll Göran Bjarnegård med sång och musik. 
På våravslutningen besökte vi Kronhjortsgården, Simonstorp. Roland och Karin 
Byfalk visade oss runt på sin fina anläggning präglad av djur och natur. 
I augusti gjorde vi en uppskattad 2-dagarsresa till Värmland. Vi fick bl a en 
härlig teaterupplevelse på Västanå teater, ett trevligt besök på Mårbacka och 
en spännande guidning på Nobelmuseet i Karlskoga. 
Det var god uppslutning på höstens upptaktsträff den 26 augusti i  Duvhult. 
En solig dag med tipspromenad och mysig gemenskap. 
Studiebesök har gjorts på Spårvagnsmuseet och Gusums bruk. 
Tillsammans med andra SPF-föreningar deltog vi 19-20 november i Seniorevent 
på Östgötaporten. 
SPF Seniorerna Bråbo bildades år1989. 
30-års-jubileet firades den 19 oktober på Hemgården, där 86 medlemmar och 
inbjudna gäster togs emot med välkomstdrink och sedan serverades en två-
rätters middag samt kaffe och kaka. 
Haga 49-ers stod för musiken och Krister och Agneta Norblad för allsången. 
Ordförande Birgitta Larsson gjorde en tillbakablick på de gångna åren. Speciellt 
uppmärksammades de medlemmar som varit med längst i föreningen. 
En gåva från Östgötadistriktet överlämnades av distriktsordförande 
Jan-Erik Lövbom. 
Under hösten hade vi även pub-afton med pubmeny och ett klurigt musikquiz. 



Julavslutningen lockade rekordmånga. Vi var 108 deltagare, som underhölls 
med sång och musik av ”Bättre sent än aldrig” och njöt av trevlig samvaro samt 
en god julsmörgås. 
I KPR (Kommunala pensionärsrådet) har vår representant, Jan Nyström, 
deltagit på sammanträden och föreläsningar från vilka han redogjort via e-post.  
Studiecirklar: 
Läsglädje1: 9x2 studietimmar med 9 deltagare/gång. Ledare: Kerstin Borg 
Läsglädje2: 9 x2 studietimmar med 7 deltagare/gång. Ledare: Ingrid Sonesson 
Natur och Kultur: 8 gånger sammanlagt  24  studietimmar  
med 6 deltagare/ gång. Ledare: Monica Nyström 
Data: 5 träffar med 4 deltagare/gång  Ledare: Rolf Jonsson 
Övriga aktiviteter: 
Bridge: 27 gånger med i genomsnitt 7 deltagare/gång 
Canasta: 27 gånger med 16 deltagare/gång 
Boule: 22 gånger med i genomsnitt 11 deltagare/gång  
Promenader: 36 gånger med i genomsnitt 13 deltagare/gång 
Medicinsk yoga: 3 provapå-gånger  
 Samarbete med Träffpunkten och föreningar i Åby: Samarbetet har  
 i år mest rört sig om  sig lokalanvändning samt boule tillsammans med PRO.  
Representanter från styrelsen träffade nya medlemmar för information, 
diskussion och trivsam samvaro den 4 november på Åby konditori.  
Utbildningar anordnade av distriktet i samarbete med SV (Studieförbundet 
Vuxenskolan): Ansvariga för respektive verksamhetsområde har deltagit. 
Distriktsstämman hölls den 10 april i Vadstena. Birgitta Larsson, Margaretha 
Dahlin och Per-Arne Sundgren representerade.  
Ordförandekonferensen den 22 - 23 oktober var förlagd till Vårdnäs. 
Birgitta Larsson deltog. 
Styrelsen tackar alla som bidragit till ett bra verksamhetsår och en trivsam 
gemenskap. 
 
Åby den 13 januari 2020 
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