
SPF Seniorerna i Eskelhem Tofta har haft en mycket aktiv hösttermin 2019. Vi är 

ingen stor förening, men glädjande många kommer till våra möten och träffar. 

I augusti hade vi en träff vid Gnisvärds fiskeläge. På grund av eldningsförbud blev 

det ingen korvgrillning, men det fungerade bra med medhavd matsäck. De ansvariga 

hade bakat goda kakor till kaffet och också lagt ut en trevlig tippspromenad. Alla 

frågorna handlade om den första månlandningen 1969. Mellan frågorna fanns också 

möjlighet till lite fysisk aktivitet. 

I slutet av augusti deltog många av oss i en utflykt till norra Gotland. Det var 

Gotlandsdistriktet av SPF som stod som värdar och vi firade samtidigt förbundets 80-

års jubileum. Vid försvarsmuséet i Tingstäde lyssnade vi till Lars Ljung, som 

berättade och visade vackra bilder från sin jordenruntsegling. Vid Vike minnesgård i 

Boge fick vi lyssna till 1800-talshistoria. Och en liten manskör underhöll med Birger 

Sjöbergs visor. Två glada damer höll i trådarna, spelade, berättade och klädde ut sig. 

Mycket uppskattat! 

Månadsmötena under hösten har hållits på Toftagården. Vi har kommit bra överens 

med de nya ägarna där. De har serverat god mat, vackert upplagd på tallrikarna. 

Varje möte har haft musikunderhållning av olika slag. Roy Cedergren underhöll oss 

med sång och gitarrspel, mest countrymusik. 

I oktober hade vi bjudit in SPF Visborg. Vi blev nästan 90 personer och stämningen 

blev hög. Då underhöll Pilla och Leif Olin. Pilla sjöng, berättade och visade bilder om 

deras liv tillsammans som dansbandsmusiker. Leif ackompanjerade henne och skötte 

bildapparaten. Det blev många fina låtar som vi kände igen från vår ungdomstid. 

Vid novembermötet underhöll Lennart Wahlman med sång, roliga historier och musik 

på gitarr och dragspel. Han berättade bland annat om Erik Olsson från Sanda och 

Stig Alstäde från Västergarn. Vid alla möten har lotter sålts och de olika 

kommittéerna har varit fantastiska på att ordna vinster. 

SM i bowling för SPF Seniorerna var i oktober förlagt till Gotland och Uncle Joes 

banor i Visby. Från vår förening var det många som deltog, och de fick flera bra 

placeringar. Det tävlades i många klasser och Tom Siltberg blev tvåa i sin klass. Vår 

eldsjäl i bowling, Kjell- Åke Olin, och hans lag låg också mycket bra till i sin klass. Vi 

är så stolta över dem! 

För övrigt fortsätter kortspelet i Eskelhem bygdegård, bowling i Visby och 

promenaderna längs Toftastranden. Det är viktigt att, utan större krav, kunna samlas 

och ha trevligt tillsammans. Vid våra möten pratar vi om hur vi kan hjälpa de som 

inte trivs med ensamheten. 

Nu ser vi fram emot julbordet på Toftagården den 12 december. Där blir det bland 

annat allsång och dragspelsmusik./ ABH 


