
    

Verksamhetsberättelse för år 2017

SPF Seniorerna Horredsbygden

Föreningen hade vid årets slut minskat från 155 till 152 medlemmar. Dessutom finns det 4 vän-
medlemmar. Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter: ordförande Bengt Carlsson, kassör 
Sven Fogelberg, sekreterare Ulla Birgersson, Kurt Hult, Helge Karlsson, Ingrid Kallin, Gerd 
Wenander, Rolf Hermansson, Ingela Ottosson och en adjungerad ledamot, Lena Hult. Sex 
protokollförda möten har hållits under året. Fem medlemmar har avlidit detta år, 5 har utträtt av 
andra skäl och sju nya medlemmar har tillkommit. Årsmötet hölls i Horreds bygdegård den 2 
februari. Bengt visade ett bildspel över året som gått. Parentation hölls av Diakon Lena Gustafsson 
över sex avlidna medlemmar. Ordförande var Rolf Göransson. Föreningen har i övrigt hållit sex 
ordinarie månadsträffar plus en sommarfest, grillkväll och en julfest.. Vi har fortsatt med att servera 
mat under månadsträffarna. Underhållningen vid träffarna har varit av varierande slag. 
Sommarträffen vid Björketorps bygdegård arrangerades som tidigare år av några herrar i 
föreningen. Musikunderhållningen stod Tore Olofsson och Jerry Rudenvall för. Vädret var med oss 
denna sommardag. Som tidigare år åt vi en riktigt härlig sommarmeny (sill, potatis och kaffe med 
tårta). Ett Luciatåg lyste upp julfesten, Gunhild Bengtsson läste en julberättelse och tomten kom 
med klappar. Under hösten har det också ordnats en Sopplunchträff där Kriminalinspektör Claes 
Persson talade om” Brott mot äldre”. Sångkören har haft ett antal framträdanden under året, utöver 
årsmötet också på äldreboenden som Ekås, Lärkan, Rönnäng, Stomsåker och Öxabäcks 
frivilligverksamhet. SPF-föreningen har fyra gånger under året varit på Ekås och bjudit på kaffe 
med hembakat dopp. Ett trettiotal medlemmar har samlats varannan måndag förmiddag vid Horreds
kyrka för samåkning till olika platser i bygden, där promenaderna startat.  Årets första resa gick till 
Åhaga i Borås där vi fick lyssna till den mycket populära Glenn Miller Orchestra. Vårresan gick till 
IKEA-museet i Älmhult där man fick se hur möbler, textilier och färger i våra hem har skiftat 
genom åren. En hemlig resa gjordes i augusti till Lundens trädgård i Älekulla med en imponerande 
odling av dahlior. Höstens resa gick till Göteborgs skärgård med guidad tur på Hönö, Öckerö, Fotö, 
Hälsö och även besök på Gathenhielmska kulturreservatet i Majorna. Under hösten bjöds dessutom 
på två resor i sångens och musikens tecken, Singin´in the rain på Borås stadsteater och ”Drengarnas
jul” med Hellmans Drengar på Lorensbergsteatern i Göteborg.. Ett lag från föreningen deltog i 
distriktets veteranvetartävling ”Hjärnkoll” i Rångedala, som laget vann och därmed gick till finalen 
i Borås och kom på en mycket hedrande delad 2:a plats. 

Aktiviteterna har varit många i föreningen. Studiecirklar i litteratur, sång, korsordslösning har 
pågått under året och även genomfört en datakurs vid tre tillfällen. Boulespelet och vatten-
gymnastiken har samlat många deltagare.

Vi tackar alla medlemmar för visat intresse och god hjälp med att genomföra alla träffar och 
aktiviteter.

                                                                    Styrelsen


