
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hökerum 
 

50 år 



HÖKERUMS PENSIONÄRSFÖRENING  

50 ÅR 

Den 10 februari 1971 hölls i Kommunalhuset ett möte för bildande aven pensionärs-  
förening i Hökerum. En styrelse för ett år bildades med Paul Fredriksson som ordförande.  
Ett beslut att föreningen skulle tillhöra SPF finns inte i protokollet men i senare protokoll  
framgår att så var fallet redan från början. Vid detta möte medverkade ett ombud för  
Vuxenskolan.  

Man kan vid en tillbakablick konstatera att Hökerum genomgått en genomgripande  
förändring under dessa år. För 40 år sedan dominerades samhället av "såget" och  
konfektionsindustrin. Av detta finns ingenting kvar. Järnvägen har lagts ner.  
Samhällsservice som postkontor, affärer och distriktssköterskemottagning har försvunnit.  
Aven i övriga delar av vårt upptagningsområde har försämringar skett då t.ex. affärer lagts  
ner.  

Ungefär samtidigt som föreningen bildades och Hökerums kommun ännu inte gått in i  
Ulricehamns kommun startade en kraftig byggnation i samhället. Många, inte minst unga,  
familjer flyttade in utan att ha någon tidigare kontakt med trakten. Dessa har nu kommit in i  
pensionsåldern. Tidigare var släktskaps- och/eller arbetsplatsgemenskap vanlig bland  
våra medlemmar men detta har minskat och i stället ersatts av den gemenskap man får  
med grannarna, i föreningslivet eller kanske i någon av de kyrkliga församlingarna.  
Vad som skett i föreningen de första trettio åren finns beskrivit i sammanställningar gjorda  
vid 20-års- och 30-årsjubileerna.  

Denna redogörelse är därför koncentrerad till föreningens senaste tioårsperiod.  

Det mest anmärkningsvärda som skett under denna period är att det var nära att  
föreningen skulle läggas ned men med stöd från distriktet fortsatte verksamheten och  
medlemsutvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv.  

Föreningen har ungefär 8 månadsmöten varje år. På dessa möten förekommer som regel  
underhållning och/eller information av något slag. Många sångare och musiker har uppträtt  
genom åren, intressanta föredragshållare har besökt oss, information från t.ex.  
räddningstjänsten och folktandvården har getts.  

Några tillfällen med försäljning av kläder där våra medlemmar medverkat som  

mannekänger har varit uppskattat  

Varje år, i december, har vi haft en grötfest då Hökerums ( från och med 2010 Södra  

Vings) Lucia uppträtt.  

Varje tisdag kl 10.00 samlas vi vid stationshuset i Hökerum för en timmas promenad vilken  
följs även stunds trevlig samvaro vid kaffebordet.  

I distriktets motionstävling blev vi trea år 2008, fyra 2009 och sexa 2010.  



Här följer en kortfattad sammanställning av vad som skett från och med årsmötet 2001 till  

årsmötet 2011.  

2001 

Den 23 april firades 30-årsjubileum i Missionskyrkans bespisningslokal. Speciellt inbjudna  

var representanter från Rångedala pensionärsförening, distriktsordförande Sven-Olle  

Apelqvist, som överlämnade ett standar från förbundet, och Kh Lennart Nordqvist som  

avslutade mötet. Thore Nilsson underhöll med dragspelsmusik.  

2002  

Vid årsmötet valdes Inga-Ull Åhsén till ordförande. Blommor överlämnades till avgående  

ordförande Arne Sävhammar och sekreterare Göta Johansson.  

Den 14 augusti genomfördes en bussresa med besök på Falköpings ost och Lövings  

konst- och fotoateljé i Broddetorp.  

Inga-Lill Åhsén kunde på grund av sjukdom inte utöva ordförandeskapet från och med  

septembermötet och Arne Sävhammar inträdde vid oktobermötet återigen som ordförande.  

2003 

Vid septembermötet diskuterades om föreningen skulle upphöra eftersom det är svårt att  

få någon som vill åtaga sig uppdrag som ordförande eller kassör. Frågan behandlades  

även på oktobermötet och man bestämde att beslut skall tas på årsmötet.  

2004 

Vid årsmötet skulle beslut tas om föreningen skulle upphöra. Distriktets ordförande Göran  

Börjesson informerade om att det finns föreningar som haft samma svårigheter att få  

ordförandeplatser besatta och gav förslag på hur man skulle gå tillväga. Han uppmanade  

medlemmarna att inte ge upp utan fortsätta verksamheten.  

Vid maj-mötet bestämdes att kontraktet på lokalen skulle sägas upp från 1 juli och att man  

i fortsättningen skall hålla mötena i Missionskyrkans lokaler.  

Den 9 juni genomfördes en resa till Ambjörnarps byakrog, Håcksviks dockmuseum och  

vidare till Älvsered för middag och besök på varuhuset. När sällskapet skulle lämna  

Håcksvik ville inte bussen starta men chauffören Kent Axelsson ordnade en annan buss  

och resan fortsatte något försenad.  

Den 10 november hölls ett styrelsemöte där från distriktet ordförande Göran Börjesson,  

sekreterare Anna-Lisa Eriksson och kassör Alf Larsson medverkade.  

Göran Börjesson lovade att kontakta personer som kan besätta ordförande och  

kassörsposterna.  

2005  

Årsmötet hölls den 1 februari varvid ordförande- och kassörsfrågan löstes på så sätt att  

Arne Sävhammar fortsätter ett år till och att Anders Andersson från Ulricehamn adjungeras  

som kassör.  

Avgående kassören Nils Karlsson avtackades.  

Den 25 augusti hölls det första protokollförda styrelsemötet. Arne Sävhammar hade  

drabbats av sjukdom och kunde inte fortsätta sitt uppdrag och styrelsen föreslår att v.  

ordförande Lennart Lövgren skall väljas till ordförande vilket också fastställdes på  

föreningens septembermöte.  

I oktober ersattes månadsmötet med ett studiebesök på AB Enitor.  



2006  

Valberedningen hade fortsatta svårigheter med att besätta styrelseuppdrag. Vid årsmötet  

fanns inte, något förslag till ordförande varför posten tills vidare uppehålls av v.  

Ordföranden Lennart Lövgren. Till kassör valdes Bengt Asp.  
Adjungerade kassören Anders Andersson avtackades.  

Den 18 augusti gjordes en resa till Halland där första stoppet var vid Svartrå kyrka där en  

kyrkvärd visade runt och berättade om kyrkans historia. Efter en kaffepaus gick resan  

vidare till Grimetons radiostation. Middagen serverades på Källsjö Hembygdsgård och  

sista stoppet var på keramikverkstaden och kaffeserveringen i Ulfshed.  

Den 20 september besöktes Embalator AB i Ulricehamn där vi först fick information om  
företagets verksamhet och sedan visades runt i verkstaden.  

2007  

Arsmötet fick tyvärr konstatera att ordförandeposten fortfarande får vara vakant.  

Den 4 april fick vi tillfälle att göra ett intressant studiebesök på Sandbergs tapeter i  

Ulricehamn.  

Ytterliqare studiebesök gjordes den 9 augusti då vi först åkte till Bottnaryd där vi besåg  

kyrkan och drack kaffe i församlingshemmet. Därefter gick resan till industrimuseet i  

Huskvarna. Middag serverades på Kroatorpets restaurang och efter en resa i vacker natur  

besöktes till sist Karamellfabriken i Mullsjö.  

Brandstationen i Borås besöktes den 14 november då vi också fick information om hur  
Södra Älvsborgs räddningsförbund är organiserat.  

2008 
Till ordinarie ordförande valdes Ingrid Söderberg.  

Resorna under året började den 9 april med ett besök på Emaljfabriken Svea i Fritsla och  

Bengt Lennartssons lanthandelsmuseum i Örby.  

Den 13 augusti var det dags för en ny dagstur. Först gick färden till Vättern och  

Baskarpsand AB där vi guidades genom anläggningen. Efter ett kaffestopp i Brandstorp  

fortsatte vi till Karlsborgs fästning. Vi visades runt fästningen och speciellt den vackra  

Garnisonskyrkan. Lunchen serverades på Kanalhotellet. Därefter åkte vi till Forsviks bruk  

Vid Göta Kanal där vi fick se bygget aven replik av hjulångaren Eric Nordevall, byggd  

1837.  

Ödenäs, där filmen Hem till byn spelades in, besöktes på eftermiddagen den 2 september.  

Vi besåg kyrkan, drack kaffe i Församlingshemmet och avslutade besöket i  

Hembygdsstugan.  
Resekommittén hade förslag på flerdagsresor men fick inte gehör för detta.  

2009 

Under året besöktes Borås Stadsteater dels den 15 september på studion för Bodil  
Malmstens nutidsdrama: "Tryck stjärna" och dels den 27 november för Göran Stangertz  
uppsättning av Arthur Millers klassiska drama om den amerikanska drömmen "En  
handelsresandes död". Båda hade fått mycket god kritik.  

Den 22 april besökte vi Grenå. Bussen fick följa med till Grenå vilket underlättade för oss  

inte minst med tanke på de inköp som gjordes där. God mat på båten och vackert väder  

förgyllde tillvaron för de 24 medlemmar som deltog.  
Den 13 augusti åkte vi till Bohuslän och efter en kaffepaus vandrade vi omkring i  
naturområdet Pilane med dess statyer. Fiskerimuseet "SH~a" på Klädesholmen och fi!"; it· ;"·~i:.:'  

Nordiska Akvarellmuseet i Skärharn besöktes och vi hann naturligtvis äta lunch. På  
hemvägen stannade vi på en rastplats vid Tjörnbron och njöt av både kaffe och utsikt.  
Vi hade strålande väder. I Borås hade det regnat kraftigt med översvämningar som följd.  



2010 
En halvdagsresa till utställningen Unos djur i Bredared och Stavkyrkan i Hedared inledde  

årets utflykter den 13 april.  
Den 3 juni åkte vi till Gräfsnäs där vi tog en kaffepaus innan vi embarkerade tåget på den  
smalspåriga museijärnvägen till Anten. Vi åker vidare till Alingsås där vi fick en rundtur  
med en kunnig guide. Lunch förtärdes på Hjälmareds folkhögskola innan vi åkte tillbaka till  
Alingsås där deltagarna fick tid till eget förfogande.  
GeKås i Ullared har alla hört talas om. 13 september var det dags för oss att åka dit. Vi  
mottogs aven värdinna som förde oss till en sal där vi bjöds på kaffe. Hon presenterade  
sedan företaget och dess historia med hjälp av både film och bilder. En fängslande  
berättelse om Göran Karlssons början i en liten lokal till det enorma varuhus som nu finns  
och vars kapacitet bara ökar och ökar. Tid gavs för en kortare inköpsrunda innan vi åkte till  
Källsjö för att äta lunch och därefter hemfärd.  
På eftermiddagen den 11 oktober besökte vi glasmuseet i Limmared.  
Vi stod som värdar vid Veteranvetarnas deltävling med lag från Björken, Bogesund, Östra  
Redväg och Hökerum. Tävlingen uppskattades och vi erbjöd oss att fortsätta att arrangera  
tävlingen vilket mottogs med tacksamhet.  

Med lemsstatistik  

 Ar  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009  2010  2011 

 
Med!.  

 

41 
 

 

37  
 

42  
 

45  
 

53  
 

51  
 

54  
 

60  
 

71  
 

87     85 
 

 
I distriktets tävling om bästa procentuella medlemsökningen har föreningen vunnit år 2005,  
2008 och 2009 och blivit tvåa 2006, 2007 och 2010 bland föreningar med mindre än 100  
medlemmar.  
 
 
 
 



Styrelsemedlemmar 2001 ",2010  

 
2001   2002   

Ordförande  Arne Sävhammar  Ordförande  Inga-Lill Åhsen  

v Ordförande  Inga-Lill Åhsen  V ordförande  Per Jörgensen  

Sekreterare  Göta Johansson  Sekreterare  Gunvor Magnusson  

v Sekreterare  Tyra Svensson  v Sekreterare  Tyra Svensson  

Kassör  Nils Karlsson  Kassör  Nils Karlsson  

Ledamot  John Magnusson  Ledamot  John Magnusson  

Suppleant  Gunvor Magnusson  Suppleant  Alice Ternling  

Suppleant  Gunvor Jörgensen  Suppleant  Gunvor Jörgensen  

 
2003   2004   

Ordförande  Arne Sävhammar  Ordförande  Arne Sävhammar  

v Ordförande  Per Jörgensen  v Ordförande  Per Jörgensen  

Sekreterare  Gunvor Magnusson  Sekreterare  Gunvor Magnusson  

v Sekreterare  Tyra Svensson  v Sekreterare  Tyra Svensson  

Kassör  Nils G Karlsson  Kassör  Nils G Karlsson  

Ledamot  John Magnusson  Ledamot  John Magnusson  

Suppleant  Alice Ternling  Suppleant  Alice T ernling  

Suppleant  Gunvor Jörgensen  Suppleant  Gunvor Jörgensen  

2005   2006   

Ordförande  Arne Sävhammar  Ordförande  Vakant  

v Ordförande  Lennart Lövgren  v Ordförande  Lennart Lövgren  

Sekreterare  Gunvor Magnusson  Sekreterare  Gunvor Magnusson  

v Sekreterare  Tyra Svensson  v Sekreterare  Tyra Svensson  

Kassör  Anders Andersson  Adj. Kassör  Bengt Asp  

Ledamot  Jan Lundh  Ledamot  Jan Lundh  

Suppleant  Alice Ternling  Suppleant  Alice Ternling  



2007   2008   

Ordförande  Vakant  Ordförande  Ingrid Söderberg  

v Ordförande  Lennart Lövgren  v Ordförande  Jan Lundh  

Sekreterare  Gunvor Magnusson  Sekreterare  Gunvor Magnusson  

v Sekreterare  Tyra Svensson  v Sekreterare  Tyra Svensson  

Kassör  Bengt Asp  Kassör  Bengt Asp  

Ledamot  Jan Lundh  Ledamot  Gunilla Hagström  

Suppleant  Inga-Britt Jageklint  Suppleant  Lennart Lövgren  

2009   2010   

Ordförande  Ingrid Söderberg  Ordförande  Ingrid Söderberg  

v Ordförande  Jan Lundh  v Ordförande  Jan Lundh  

Sekreterare  Anita Lundh  Sekreterare  Anita Lundh  

Kassör  Bengt Asp  Kassör  Bengt Asp  

Ledamot  Gunilla Hagström  Ledamot  Gunilla Hagström  

Suppleant  Lennart Lövgren  Suppleant  Lennart Lövgren  

Suppleant  Gunvor Magnusson  Suppleant  Lise-Lott Jurinik 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sammanställt av Jan Lundh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemmar 2012 – 2021 
 
År 2012  2013  2014  2015  2016 
 121  121  141  161  161 
 
År 2017  2018  2019  2020  2021 
Antal 171  193  192  203  184 
 
 
Styrelsemedlemmar 2011-2021 
 
 
2011     2012 
Ordförande Ingrid Söderberg Ordförande Jan Lundh 
V. ordf. Jan Lundh  Vice ordf. Eddy Persson 
Sekr.  Anita Lindh  Ledamot Terrtu Magnussson 
Kassör  Bengt Asp  Sekreterare Anita Lundh 
Ledamot Uno Karlsson  Kassör  Bengt Asp 
Suppleant Lennart Lövgren Suppleant Lennart Lövgren  
Suppleant Kerstin Andersson Suppleant Kerstin Andersson 
 
 
2013     2014 
Ordförande Bengt Asp  Ordförande Bengt Asp 
Vice ordf. Eddy Persson  Vice ordf. Eddy Persson 
Sekreterare Anita Lund  Kassör  Anders Nyström 
Kassör  Anders Nyström Sekreterare Anita Lundh 
Ledamot Ingemar Pettersson   Ingemar Pettersson 
Ledamot Jan Lundh  Ledamot Jan Lundh 
Ledamot Terttu Magnusson Ledamot Birgitta Trygg 
Suppleant Lennart Lövgren suppleant Gösta Gustafsson 
Suppleant Arne Johansson Suppleant Arne Johansson 
 
 
2015     2016 
Ordförande Bengt Asp  Ordförande Bengt Asp 
Vice ordf. Ingemar Pettersson Vice ordf. Ingemar Petterson 
Kassör  Anders Nyström Sekreterare Anita Lundh 
Sekreterare Anita Lundh  Kassör  Anders Nyström 
Ledamot Lars Svensson Ledamot Jan Lundh 
Ledamot Jan Lundh  Ledamot Birgitta Trygg 
Suppleant Gösta Gustafsson Ledamot Gösta Gustafsson 
Suppleant Eddy Persson  Suppleant Eddy Persson 
     Suppleant Lars Svensson 
 
2017     2018 
Ordförande Bengt Asp  Ordförande Bengt Asp 
Vice Ord. Lars-Gunnar RyströmVice ordf. Lars-Gunnar Ryström 
Sekreterare Ingemar Pettersson Sekreterare Ingemar Pettersson 
Kassör  Anders Nyström Kassör  Anders Nyström 
Ledamot Steen-Åke Larsson Ledamot Steen-Åke Larsson 
Ledamot Gösta Gustafsson Ledamot Birgitta Trygg 
Ledamot Birgitta Trygg  Ledamot Gudrun Lundh 
Suppleant Lars Svensson Suppleant Lars Svensson 
Suppleant Anita Lundh  Suppleant Barbro Almgren 
 



 
2019     2020 

Ordförande  Bengt Asp   Ordförande Bengt Asp 

Vice Ordf. Lars-Gunnar Ryström   Vice ordf. Lars-Gunnar Ryström 

Kassör Anders Nyström  Kassör Anders Nyström 

Sekreterare Ingemar Pettersson   Sekreterare  Ingemar Pettersson 

Ledamot Steen-Åke Larsson   Ledamot Steen-Åke Larsson 

Ledamot Birgitta Trygg   Ledamot Birgitta Trygg 

Ledamot Gudrun Lundh    Ledamot Gudrun Lundh 

Suppleant Lars Svensson    Suppleant  Lars Svensson 

Suppleant Barbro Almgren  Suppleant Tommy Johansson 

  

2021 

Ordförande Timo Stävenborg 

Vice ordf. Lars-Gunnar Ryström 

Kassör Anders Nyström 

Sekreterare Ingemar Pettersson 

Ledamot Birgitta Trygg 

Ledamot Gudrun Lundh 

Ledamot Tommy Johansson 

Suppleant Lars Svensson 

Suppleant Lena Nilsson 

 

 

Verksamheter under åren 2011 – 2021 

 

2011 

Hökerums Pensionärsförening avd. 163 hade vid årets början 72 medlemmar och 

vid dess slut 81. Under året har 1 medlem begärt utträde och 1 medlem avlidit.  

Vi har varit samlade till 8 protokollförda möten och 7 protokollförda 

styrelsesammanträden.  

Stig Green, Lars Larsson, Civilförsvaret, Hökerums Linedansare, Glad Pack, 

Gudrun Lundh, 

Anita Lundh och Felicia Hulén har visat bilder, föreläst och underhållit med sång 

och musik.  

Under våren har vi haft mannekänguppvisning och försäljning av herr- och 

damkläder. 

Julbord, uppträdande av Södra Vings Lucia med tärnor, sång och musik stod på 

programmet 

vid decembermötet. Vi höll denna gång till i Kyrkans hus. Julbordet stod några av 

föreningens 

matlagningskunniga medlemmar för med hjälp av styrelsen.  

Under våren har föreningen gjort följande resor: Teaterresa till Falkenberg 

tillsammans med 

Östra Redvägs SPF, Unos djur i Bredared och Hedareds stavkyrka, Komosse samt 

Grävsnäs- 

Anten och Alingsås. Sista sammankomsten innan sommaruppehållet var ett besök 

på Alf i 

Härnas skogsgård, Åstorp.  

Hösten började med en resa till Ullared. Till Limmareds glasmuseum gick nästa 

resa. 

Friskvård i form av promenader varje tisdag och boulspel en gång i månaden står på 

programmet. 

 



 

 

2012 

Föreningen hade vid året början 91 medlemmar och vid dess slut 121. Under året har 

det tillkommit 14 medlemmar från SPF Björken som upphörde 2012. En medlem har 

avlidit under året. 

 

Vi har varit samlade till årsmöte den 1 feb, 5 protokollförda månadsträffar och 9 

protokollförda styrelsemöten. 

Stig Johansson, Ulricehamn, representanter från Stubo och kommunen, Jan Blomberg, 

Bollebygd, 
Hasse Linnarsson och Sven-Erik Kallin, Dalum, Gunnar Karlberg, Dalum, Dalsjöfors 

PRO:s teatergrupp, Gun Rönn och Anders Nyström har medverkat vid 

månadsträffarna. Som sista sammankomst på våren samlades vi en eftermiddag hos 

Alf i Härna på torpet Justingsberg för att grilla. Hemlagat julbord, framträdande av 

Södra Vings lucia och ett framträdande av vår egen lilla kör stod på programmet vid 

decemberträffen. 

Föreningen har varit representerade vid SPF Östra Redvägs 20-årsjubileum och SPF 

Bogesunds 30-årsjubileum. 

Följande resor har genomförts under året. Falkenbergsrevyn i mars och en heldagsresa 

till Ven i augusti. 

Föreningen har varit värd för en av distriktets deltävlingar av ”Veteranvetarna”. Vårt 

lag ”Hökarna” deltog men gick inte vidare. 

Ett lag från Hökerums SPF deltog i Södra Vings Hembygdsförenings årliga frågesport. 

Friskvård i form av promenader och boulespel har stått på programmet. Något nytt har 

vi påbörjat under hösten nämligen mattcurling. 

Medlemmar från föreningen har deltagit i SPFs Boule-DM och Bridge- DM. 

Hökerums SPF fick vid distriktets årsstämma första pris för flest procentuellt värvade 

medlemmar i grupp 1–100. 

 

2013 
Föreningen hade vid årets början 121 medlemmar och vid dess slut 121. Sju 

medlemmar har avlidit under året (varav en styrelsemedlem). Fyra medlemmar har 

begärt utträde.  

Vi har varit samlade till årsmöte 6 feb., 7 månadsträffar, 1 grillafton och 1 pubafton. 

Styrelsen har varit samlad till 7 protokollförda sammanträden.  

Vid våra månadsträffar har Yngve Håkanson, Allan Tholin och Tore Johansson, Alf i 

Härna, 

Apoteket, samt Eva och Ingvar från Fästeredssund medverkat. Vid en månadsträff var 

en tipspromenad anordnad. 

Sista träffen innan sommaruppehållet samlas vi alltid hos Alf i Härna på torpet 

Justingsberg för tipspromenad och grillning. 

Vid julfesten bjöds på hemlagat julbord. Södra Vings luciakandidater framträdde. Vår 

SPF kör sjöng julsånger i vilka även gästerna kunde medverka. 

Under hösten anordnades en mycket uppskattad ”Pubafton”. Larsa Hagström 

underhöll och hade även satt ihop ett musikquiz.  

Fyra heldagsresor har genomförts under året. Till Postkodmiljonären i Göteborg i 

januari, Falkenbergsrevyn i februari, Botaniska Trädgården och Operan i Göteborg i 

juni samt Glasets Hus, Limmared och Björnhyltans trädgård, Ambjörnarp i september. 

Föreningen har varit värd för en av distriktets deltävlingar av ” Veteranvetarna”. Vårt 

lag ”Hökarna” deltog men gick inte vidare. 

Vid Södra Vings Hembygdsförening årlig frågesport deltog ett lag från Hökerums 

SPF. 



Friskvård i form av promenader, boulespel och mattcurling har stått på programmet. 

Under hösten har en kurs i qigong börjat. 

Medlemmar från föreningen har deltagit i SPFs DM i Boule (där ett mixlag kom på 

första plats) och SPFs DM i Bridge. 

 

2014 
Föreningen hade vid året början 121 medlemmar och vid dess slut 141. Tre 

medlemmar har avlidit under året och två medlemmar har begärt utträde ur föreningen.  

Vi har varit samlade till årsmöte den 5 februari, 7 månadsträffar, 1 grillafton och 1 

pubafton.  

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden.                                                 

Våra månadsträffar har haft olika innehåll. Dalsjöfors PRO har framfört sin teaterpjäs: 

”Margit” 

Bosse Carlson, Mullsjö läste egna dikter och berättade historier, Niklas Martinsson 

informerade om ”Brandsäkerhet i hemmet”, B G Johansson underhöll med sång och 

musik, Camilla Gunnarsson gav information om ”God Fotvård”. Göran Sandberg och 

Ekbergs städ har också besökt oss. 

Sista träffen innan sommaren har vi alltid hos Alf i Härna vid Justingsberg. På 

programmet stod tipspromenad och grillning.                                                                                                                                          

                                                  

Under hösten anordnades en mycket trevlig ”Pubafton” i Hällstads bygdegård. Först 

underhöll Lars-Erik och Johan Frendberg ett uppskattat sång- och musikprogram 

varvat med historier. Senare på kvällen gjorde Kjell Engstöm ett framträdande med en 

frågetävling och även han berättade många trevliga historier.  

Julfesten var i Kyrkans Hus med hemlagat julbord, besök av Södra Vings 

luciakandidater samt 

sång av den nybildade pensionärskören under ledning av Gun och Ebbe Rönn.  

Två heldagsresor har föreningen gjort under året. Till Falkenbergsrevyn i februari samt 

till Bohuslän med båttur mellan Smögen och Fjällbacka i augusti.  

Teaterombudet har anordnat flera teaterbesök på Stadsteatern i Borås, Lisebergsteatern 

i Göteborg och Sagateatern i Borås.  

I Södra Vings hembygdsförenings årliga frågesport deltog ett lag från Hökerums SPF.  

Friskvård i form av promenader, cykling, boule, mattcurling och qigong har stått på 

programmet.  

Medlemmar från föreningen har deltagit i SPFs DM i boule.  

Hökerums SPF fick vid distriktets årsstämma andra pris för flest procentuellt värvade 

medlemmar i grupp 1-125. 

 

2015 
Årsmöte 

6 månadsträffar, grillfest och pub-afton och julfest.                             

Programmet på dessa har varit: 

Bilder från våra resor, Hjärtlung-räddning,                                                        

Karin Axelsson: Föredrag och bilder från Lofoten,                                                           

Ronny me`resten: Sång och musik, Dalsjöfors Pro 

                                                     

Teatergruppen  

Helges Orkester, Lars Vikander: ”De kom aldrig hem.”             

Vid grillfesten står alltid tipspromenad och grillade hamburgare med tillbehör på 

programmet.                                                                                                                     

På pub-aftonen underhöll Lena och Jan Öiler samt Pia och Michael Eriksson                                                                                                                         

Julfesten bestod av hemlagat julbord. Södra Vings lucia och SPF-kören framträdde                                                            

. 



 

 

Resor                                                  

Teaterresor har anordnats till Falkenberg, Göteborg och Borås.                                                            

En resa till bingolotto i Göteborg samt en resa på Göta kanal.                                                      

 

Studiebesök                                      

Föreningen har gjort studiebesök på Ellos i Borås. 

Medlemsantal                                    

Vid årets början fanns 141 medlemmar och vid dess slut 161.                                                            

Två medlemmar har under året avlidit, en har begärt utträde ur föreningen, två har 

flyttat och överförts till annan förening.                                                                                                                       

 

Frågesport                                           

Föreningsmedlemmar har ställt upp i två frågesporter: 

distriktets ”Hjärnkoll” och i Södra Vings hembygdsförenings. 

Hjärnkoll gick i Missionskyrkan, Hökerum med vår förening som värd. 

  

Boule                                                    

Föreningen ställde upp i distriktsmästerskapen i boule. 

Ett lag blev etta i mixed och spelade sedan SM i Motala. 

Ytterligare ett av våra lag blev trea i samma klass. 

                                                              

Friskvård                                             

Promenader, cykelturer, boule, mattcurling och qigong har stått på programmet. 

                                                            

Körsång                                                

Under år 2015 har det blivit mer schemalagda övningar med den nybildade SPF-kören. 

Den har uppträtt på äldreboende i Hökerum och Ulricehamn,                                                              

distriktet sammankomst i Borås och våra egna träffar i föreningen.                                                                                                                       

  

                                                                                                                           

Södra Vingdagen                                 

Föreningen hade en monter och gjorde reklam för och delade ut broschyrer om SPF 

Seniorerna denna dag. 

 

Medlemsvärvning                                

Hökerums SPF fick första pris vid distriktets årsstämma för flest procentuellt värvade 

medlemmar sin grupp. 

 

Kurser och konferenser                      

Ordföranden, styrelsemedlemmar och valda ombud har deltagit i distriktets och 

kommunens olika sammankomster. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2016 
 

Årsmöte m m  

Föreningen har haft årsmöte, 5 månadsträffar, 45-års-jubileum, grillfest, pubafton och 

julfest. 

Programmet på dessa har varit:        

Underhållning vid månadsträffar: Henry Augustsson, Ehrling Lundberg, Skattängs, 

Jan-Ove Ekman och Kenneth Holmström.  

Vid årsmöte, grillfest och julfest har vi lyssnat till vår egen SPF-Kör. 

Föreningens 45-årsfest ägde rum i april. Vid denna  underhöll Johan och Thore 

Nilsson med musik.  

Grillfesten började med en tipspromenad sedan bjöds medlemmarna på hamburgare 

med tillbehör. Festen avslutades med sång av kören samt allsång. 

Vid Pubafton underhöll Thore Olofsson och Jerry Rudenwall med bl a sång och musik 

samt musiktävling. 

Julfesten var i år förlagd till Equmeniakyrkan. Södra Vings lucia och SPF-kören 

framträdde. 

 

Resor   

Teaterresor till Falkenberg, Borås och Göteborg har anordnats.  

 

Medlemsantal  

Vid året början fanns 161 medlemmar och vid dess  slut 171. Under året har tre 

medlemmar avlidit och fyra har begärt utträde ur föreningen. 

 

Frågesport  

Våra medlemmar har ställt upp i två olika tävlingar: distriktets ”Hjärnkoll” och hos 

Södra Vings Hembygdsförening.  

För ” Hjärnkoll” stod vår förening som värd i Equmeniakyrkan Hökerum. 

 

Friskvård   

Boulespel, mattcurling, cykelturer, promenader och qigong har stått på programmet. 

 

Körsång   

Under 2016 har kören gjort framträdande på äldreboende i Hökerum och Ulricehamn 

samt vid många av våra träffar i föreningen. 

 

Södra Ving dagen  

Föreningen hade en monter där det delades ut broschyrer och gjordes reklam för SPF 

Seniorerna. 

 

Leva och bo i Ulricehamn  

I en monter som SPF Seniorernas samarbetskrets i Ulricehamn hade, hjälpte 

föreningsmedlemmar till med bemanningen. Här gjordes det reklam och delades ut 

broschyrer om SPF. 

                                                                                            

Medlemsvärvning SPF Seniorerna Hökerum fick första pris för flest procentuellt 

värvade medlemmar i sin grupp.  

  



Kurs                              

En eftermiddag under hösten samlades några medlemmar för att syra grönsaker.                                       

 

Kurser, konferenser, distriktsstämma mm 

Ordföranden, styrelsemedlemmar och valda ombud  har deltagit i distriktets och 

kommunens olika sammankomster. 

 

2017 

Årsmöten mm  

Föreningen har haft årsmöte, 6 månadsträffar, grillfest, pubafton och julfest.  

Vid månadsträffarna har följande underhållare medverkat: Linedans-gruppen från 

Hökerum, Stefan Sandström, Götz Kalas, Herr och fru Hackspett, Lennart Palm och 

Benny Jannerbrink. På årsmötet och grillfesten har vi lyssnat till vår egen SPF-kör.  

Vid grillfesten hos Alf Gustavsson (Alf i Härna) på Justingsberg började vi med en 

tipspromenad. Därefter bjöds medlemmarna på hamburgare med tillbehör samt som 

avslutning sång av vår SPF -kör och allsång.  

På vår Pubafton i Hällstad Bygdegård underhöll Erling Lundberg med sång och 

musik samt en musik quiss.  

På Julfesten i Equmeniakyrkan framträdde Södra Vings Lucia, Arne Johansson 

sjöng med Majvor Sigvardsson vid pianot och Olof Larsson läste dikten "Tomten" 

av Viktor Rydberg.  

 

Medlemsantal  

Vid årets början fanns 171 medlemmar och vid årets slut 180 st. Fem medlemmar har 

avlidit under året och ett begärt utträde ur föreningen.  

 

Resor 

Teaterresor till Borås för att se "En skovel Povel" samt "Singin In The Rain" samt en 

dagsresa till Växjö och Älmhult där vi besökte Utvandrarnas Hus och IKEA-  

museet.  

 

Frågesport 

Vår förening har ställt upp i två olika tävlingar; dels "Hjärnkoll" anordnad av SPF 

-distriktet där vår förening stod som värd i Equmeniakyrkan Hökerum, dels     

tävling anordnad av Södra Vings Hembygdsförening. 

 

 

Friskvård 

Boulespel, mattcurling, cykelturer, promenader och qigong har stått på programmet. 

 

Körsång 

Under 2017 har kören gjort framträdanden på äldreboenden i kommunen samt vid 

några av våra träffar.  

Tyvärr har musikansvarig i kören avlidit under året var, för kören f.n. gör ett 

uppehåll.  

 

 

 



Södra Vingdagen 

Vår förening medverkade med en monter där vi delade ut broschyrer och gjorde 

reklam för SPF Seniorerna.  

 

 

Kurser, konferenser 

Ordföranden, styrelsemedlemmar och valda ombud distriktsstämma mm har deltagit i 

distriktets, samarbetskretsens och kommunens olika sammankomster.  

Bl.a. har två medlemmar medverkat i en av Vuxenskolan anordnad sammankomst för 

att informera om aktiviteter för äldre.  

 

2018 
Årsmöten mm  

Föreningen har haft årsmöte, 6 månadsträffar, grillfest, Pubafton, ost- och 

vinprovning och julfest.  

Vid årsmötet informerade Maria Hagiwara, Ulricehamns kommun om anhörigvård.  

Vid månadsträffarna har följande underhållare medverkat: Alf Gustavsson och Claes 

Persson, Peter Matthijs, Martin Persson, Jan-Olof Kärrander, Lars-Gunnar Rubne  

och Bernt "berca" Karlsson.  

Vid grillfesten hos Alf Gustavsson (Alf i "härna") på Justingsberg började vi med 

tipspromenad för att sedan bjuda medlemmarna på hamburgare med tillbehör. Som  

avslutning kaffe och kaka.  

På vår Pub afton i Hällstad Bygdegård underhöll David Carbe och Lars-Eric 

Frendberg med sång och musik.  

Ost- och vinprovning hade vi i Kyrkans hus, Hökerum under ledning av Madeleine 

Wallman.  

På julfesten i Equmeniakyrkan medverkade Arne Johansson med sång till pianomusik 

av Majvor Sigvardsson. Olof Larsson läste dikten "Tomten" av Viktor Rydberg.  

 

Resor 

Teaterresa till Borås för att se musikalen "Rivierans Guldgossar" samt en 

dagsresa till Rydaholms bil- och leksaksmuseum och Apladalens 

hembygdsmuseum i Värnamo.  

Medlemsantal 

Vid årets början fanns 180 medlemmar och vid årets slut 192.  

Tre medlemmar har avlidit under året.  

Frågesport  

Vår förening har ställt upp i två tävlingar; dels "Hjärnkoll" anordnad av  

SPF distriktet, dels Södra Vings Hembygdsförenings tävling. Tävlingarna hölls i 

Rångedala Bygdegård resp. Equmeniakyrkan Hökerum.  

 



Friskvård 

Boulespel, mattcurling, cykelturer, promenader och qigong har stått på 

programmet.  

 

Kurser, konferenser, distriktsstämma mm.   

Ordföranden, styrelsemedlemmar och valda ombud har deltagit i distriktets, 

samarbetskretsens och kommunens olika sammankomster. Bengt Asp och Gudrun 

Lundh medverkade bl.a vid föreningsträffen i Länghem i september.  

 

2019 
Årsmöte mm  

Föreningen har haft ett årsmöte, 6 månadsträffar, grillfest,   

Pubafton, och julfest. 

Vid årsmötet visade Steen-Åke ett bildcollage över det gångna årets aktiviteter. 

Vid månadsträffarna har följande föredrags- och underhållare medverkat: Per 

Zethelius som berättade om Torpa Stenhus och dess verksamhet, Stig Svensson 

spelade och sjöng, De Fenders spelade och sjöng, Jan-Olof Nilsson berättade om 

kärlek och dramatik i andra världskrigets skugga, Optiker Fredrik Andersson höll 

föredrag om ögat och dess sjukdomar och Bröderna Riise spelade och sjöng. 

Grillfesten hos Alf Gustavsson (Alf i ”Härna”) på Justingsberg 

började med en tipspromenad, därefter bjöds närvarande medlemmar på hamburgare 

med tillbehör. Som avslutning kaffe och kaka. 

På vår Pubafton i Hällstad Bygdegård underhöll Rickard Skoglund 

och Rikard Mörtsell med sång och musik. 

På julfesten i Equmeniakyrkan framträdde S:a Vings Lucia med tärnor. Arne 

Johansson sjöng till musik av Majvor Sigvardsson. 

 

Resor  

Tillsammans med S:a Vings Hembygdsförening arrangerades en dagsresa till 

Världsarvet Grimetons Radiostation, Derome maskin- och trämuseum samt Öströö 

fårfarm. 

Studiebesök gjordes på Kihlèns konfektion och Liturgisk utrustning samt till Torpa 

Stenhus med guidad visning. 

Revyresa till Falkenberg för att se Falkenbergsrevyn. 

 

Medlemmar  

Vid årets början fanns 192 medlemmar och vid årets slut 202. Fem medlemmar har 

avlidit under året. 

 

Frågesport  

Vår förening har deltagit i två tävlingar, dels ”Hjärnkoll” som arrangerades av 

SPF-distriktet och dels S:a Vings Hembygdsförenings tävling. Båda tävlingarna hölls i 

Equmeniakyrkan Hökerum. 

Resultatmässigt lyckades vi bäst i S:a Vings tävling som vi vann.  

 

Friskvård  

Boulespel, mattcurling, promenader och qigong har stått på programmet. 

 

Kurser, konferenser,  

Ordförande, styrelsemedlemmar och valda ombud har deltagit i distriktsstämma mm.       

distriktets, samarbetskretsens och kommunens olika sammankomster. Lars-Gunnar 

Ryström och Ingemar Pettersson medverkade bl.a. vid föreningsträffen i Horred i 

september. 



2020 

Årsmöte mm  

Föreningen har haft ett årsmöte,  

Vid årsmötet visade Gudrun Lund bilder och berättade från sin resa till Sydafrika.  

P.g.a Coronapandemin har all verksamhet från mitten av mars fått ställas in. Vilket 

innebär att inga månadsmöten, grillfest, Pubafton eller julfest kunnat äga rum.  

Resor 

Revyresa till Falkenberg den 7 febr. för att se Falkenbergsrevyn.  

 

Medlemmar  

Vid årets början fanns 202 medlemmar och vid årets slut 203. Fyra medlemmar har 

avlidit under året.  

Frågesport 

Vår förening har deltagit i den av SPF-distriktet arrangerade frågesportstävlingen 

"Hjärnkoll" som hölls i Equmeniakyrkan i Hökerum,  

Friskvård 

Boulespel, mattcurling, qigong och promenader har stått på programmet fram till 

dess att pandemin satte stopp för alla inomhusaktiviteter. Promenader och boulespel 

utomhus har k-unnat bedrivas.  

 

Kurser, konferenser, distriktsstämma mm.  

Ordförande, styrelsemedlemmar och valda ombud har deltagit i distriktets, 

samarbetskretsens och kommunens olika sammankomster. Vid föreningsträffen i 

Borås i november medverkar Anders Nyström och  

Lars-Gunnar Ryström digitalt (Zoom).  

 

Övrigt  

Föreningen har träffat ett sponsoravtal med Ulricehamns Sparbank som löper på tre 

år och innebär att föreningen erhåller 4 000 kr årligen mot att Sparbanken rar 

marknadsföra sig i vårt programblad och vid andra  

tillfällen.  

P. g. a. pandemin och svårigheter att hålla verksamheten i gång erhåller vi 8 000 kr för 

år 2020.  

 

 

 

 

  

  

     

      Sammanställt av Tommy Johansson 


