
 

Verksamhetsberättelse för år 2018 

SPF Seniorerna Horredsbygden 

Föreningen hade vid årets slut minskat från 152 till 147 medlemmar, dessutom fanns fyra vänmed-

lemmar. 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. Fem protokollförda möten har 

hållits under året. Sex medlemmar har avlidit detta år, åtta har utträtt av andra skäl och nio nya med-

lemmar har tillkommit. Årsmötet hölls i Istorps församlingshem den 1 februari. Bengt visade då ett 

bildspel över året som gått. Parentation hölls av Diakon Lena Gustafsson över fem avlidna med-

lemmar. Ordförande var Bertil Hagström. Föreningen har i övrigt hållit sex ordinarie månadsträffar 

plus en sommarfest, en grillkväll och en julfest. Vi har fortsatt med att servera mat under månads-

träffarna. Underhållningen vid träffarna har varit av varierande slag. Sommarträffen vid Björketorps 

bygdegård arrangerades som tidigare år av några herrar i föreningen. Musikunderhållningen stod 

Hallands Fläder för. Vädret var med oss denna sommardag. Som tidigare år åt vi en riktigt härlig 

sommarmeny (sill, potatis och kaffe med tårta). Frida Åkerberg lyste upp julfesten med vacker sång i 

Björketorps församlingshem.  Birgit Ahlbom läste en julberättelse och tomtefar och tomtemor kom 

med klappar. Under hösten har det också ordnats en Sopplunchträff där dr Bertil Hagström talade om 

” Hälsa”. Sångkören har haft ett antal framträdanden under året på olika platser i vår omnejd. SPF-

föreningen har fyra gånger under året varit på Ekås och bjudit på kaffe med hembakat dopp, två 

gånger tillsammans med kören. 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 Bäckängsaulan i Borås där vi fick lyssna till Notknäckarna som sjöng Abba och Mamma Mia. I 

maj månad gjordes en hemlig resa till Warberg Tomat där vi fick en härlig guidning i de imponerande 

växthusen.  Höstresan gick till Dals Rostock där vi besökte den berömda örtagården där man odlat 

medicinalväxter i över 200 år. Besök gjordes också i Skålleruds vackra, röda träkyrka vid sjön Nären. 

Sedan gick färden till Kungajaktsmuseet på Hunneberg. I november åkte vi åter till Borås, denna gång 

till Sagateatern där vi fick vara med om en musikalisk resa ”Elvis is coming to town”. Det var Jerry 

Rudenwall som framförde ”gamla godingar” från 50-talet och framåt. Ett lag från föreningen, som 

bestod av Ingela Ottosson, Ingela Nordin och Inbritt Gunnarsson, deltog i distriktets veteran-

vetartävling ”Hjärnkoll” i Rångedala. Laget vann och gick vidare till distriktsfinalen i Borås där de 

slutade på fjärde plats.  Dessutom har studiecirklar bedrivits i litteratur och korsords-lösning och 

cirklarna i ”Fåglar i vår närhet” och ”Svenska Traditioner”. Föreningen har även medverkat i 

Vattengymnastiken på Kaskad.  

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

aktiviteter. 
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