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SPF Seniorerna Horredsbygden 

     Föreningen hade vid årets slut 147 medlemmar och 5 vänmedlemmar. Styrelsen har bestått 
av nio ordinarie ledamöter: Ordförande Bengt Carlsson, kassör Sven Fogelberg t o m 31 maj 
då Elenor Båtsman efterträdde, sekreterare Ulla Birgersson, Kurt Hult, Helge Karlsson, Ingrid 
Kallin, Gerd Wenander, Rolf Hermansson, Ingela Ottosson och en adjungerad ledamot, Lena 
Hult. Åtta protokollförda möten har hållits under året. Fyra medlemmar har avlidit detta år, 
åtta har utträtt av olika skäl och tolv nya medlemmar samt en vänmedlem har tillkommit.                     
Årsmötet hölls i Öxnevalla församlingshem den 7 februari. Parentation hölls av diakon  Lena 
Gustafsson över sex avlidna medlemmar. Ordförande var Bertil Hagström. Bengt visade ett 
bildspel över året som gått. Föreningen har i övrigt hållit sex ordinarie månadsträffar plus en 
sommarfest, 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.  Vädret var 
med oss denna sommardag. Som tidigare år åt vi en riktigt härlig sommarmeny (sill, potatis 
och kaffe med tårta).  
     Letebobarnen lyste upp julfesten med julsånger i Öxnevalla församlingshem.  Eivor Larsson 
läste dikten ”Tomten” av Viktor Rydberg och tomtefar och tomtemor kom med klappar. Under 
våren och hösten har det också ordnats två sopplunchträffar där Hans Carlsson från Asplunds 
Trafikskola talade om ”trafik” och dietist Frida Carlstedt talade om ”Mat och Hälsa”. Sångkören 
har haft några 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 tillsammans med 
sångkören, som även framträtt under Ekås midsommarfirande. Ett trettiotal medlemmar har 
samlats varannan måndag förmiddag vid Horreds kyrka för samåkning till olika platser i 
bygden, där promenaderna startat.  
    Årets första resa, i mars, var en 3-dagars resa till Oskars teatern i Stockholm där vi fick njuta 
av musikalen Så som i himmelen. I april gick resan till Saga teatern i Borås där vi lyssnade till 
Milda Makters jubileumsföreställning Svenska schlagerpärlor. En sommarresa i juni besökte vi 
Rymdobservatoriet i Onsala och Kahls kafferosteri i Västra Frölunda. Lunch serverades på Särö 
Gästgiveri. I augusti gick färden till Huskvarna med besök på Huskvarna fabriksmuseum samt 
Andrémuseét i Gränna. På Gyllene Uttern intogs lunchen. Årets sista resa gick till Varberg – en 
julkonsert ”Den Bästa av Jular” med Varberg Big Band, Vox Humana & Lito-kören samt Goda 
Hopp – en mäktig kör med ca 115 sångare.  
     Ett lag från föreningen, som bestod av Ingela Ottosson, Ingela Norström Nordin och Ingbrit 
Gunnarsson, deltog i distriktets veteranvetartävling ”Hjärnkoll” i Rångedala där de vann men 
blev utslagna i distriktsfinalen i Borås. Dessutom har studiecirklar bedrivits i litteratur, kors-
ordslösning, trafikkunskap och Svenska Traditioner. Föreningen har även medverkat i vatten-
gymnastiken på Kaskad. 
     Vi tackar alla medlemmar för visat intresse och god hjälp med att genomföra alla träffar 
och aktiviteter. 
                                                                    Styrelsen 


