
 
 

Verksamhetsberättelse 2021  
 
SPF Seniorerna Jönköping Centrum är en förhållandevis ung förening inom 
Jönköpingsdistriktet. Trots det har vi haft stora framgångar som resulterat i att 
medlemsantalet är över 600 personer. 
 

Vår framgång beror på ett brett varierande program, med över 30 aktiviteter per 
månad, under normala år. Vilket marknadsförs genom ett väl utarbetat programblad. 
Vi i styrelsen har delegerat och decentraliserat mycket ansvar till kommittéerna. 
Vilket de har förvaltat väl och utvecklat till en bra fungerande organisation. Det är 
över 60 personer som gör ett jättejobb i de olika kommittéerna. Stort tack till er alla. 
Styrelsen har varit mån om att ”se” våra medlemmar, vara lyhörda och utveckla 
organisationen, bland annat genom våra kommittéträffar. 
 

När vi nu går in i ett nytt verksamhetsår så är vår önskan att fortsätta med 
framgångsrika aktiviteter och få fler medlemmar aktiva, inte minst inom 
kommittéarbetet. 
 

Tack alla medlemmar för vi fått förmånen att jobba i den här härliga organisationen. 
 
Månadsmöten 
I augusti besöktes vi av Göran Unemyr från Bankeryds fotoklubb som berättade om 
sina resor i Myanmar. Fantastiska bilder, intressant historia. 
 

Septembers möte var det dags för humor! Andreas Ljung, en riktig västgöte sjöng 
och berättade sanna eller mindre sanna historier från Västergötland.  
 

Oktober hade vi ett fängslande möte med Kriminalvården. Kristin Forsell talade om 
hur den moderna kriminalvården fungerar idag. 
 

Årets sista månadsmöte fick vi besök av Gymnasieelever från Per Brahe som gjorde 
ett uppskattat framträdande. Vackra sånger, Staffan Stalledräng i modern tappning. 
 
Trivselträffar 
I september kom seniorshopen till Seniorernas hus. Under ledning av Kristina Fritz 
visade våra stiliga mannekänger upp höstens mode. 
 

Oktoberträffen kom Lennart Axelsson med sin gitarr och dragspel. Underhållning på 
hög nivå, allt från visor till dansband. 
 

Sista trivselträffen för året besöktes vi av Kjell Lindström som inlevelsefullt berättade 
om sitt liv som läkare. 
 
Grabbträffar 
Tre träffar med goa grabbar. I september var vår gäst Erhard Geltner som berättade 
om sin flykt från forna Jugoslavien till Sverige. 
 

Oktober månad kom Kjell Lindström och pratade underhållande om kalla fakta, och 
årets sista träff i november kom "Mr Smedbyn", Gunnar Andersson och underhöll  
om sitt rika liv. 



 
Jazzen har under hösten 2021 haft 8 sammankomster med genomsnitt 10 deltagare. 
Jan har varje gång låtit oss lyssna på 16 - 19 skivor, där han samtidigt berättat  
om artister och orkestrar, inspelningsår, spelplatser, födelsedagar och roliga 
anekdoter och händelser om artisterna på respektive skiva. 
 
Festkommittén hade planerat en vår- och en höstfest 2021. 
Tyvärr fick vårfesten ställas in på grund av Corona. Men höstfesten kunde 
genomföras, dock med ett reducerat antal gäster. Vi var 52 personer som njöt av god 
mat och dryck med underhållning av Escoz. Ett trevligt och uppskattat program. 
 
Vinprovning har vi haft 2 gånger. Den 1 juni när restriktionerna hade lättat hade vi 
vinprovningen som var framskjuten från november 2020. Och den 11 november 
kunde vi sedan ha 2021´s vinprovning. Den 1 juni deltog 22 medlemmar och  
11 november 37 st. Båda gångerna var det Tommie Linder som valde vinerna och 
Lisbeth Hektor stod för maten. 1 juni serverades maten på tallrik och 11 november 
var det buffé.  
 
 
Friskvård 
 
Yoga 
Våra två yogagrupper hade några träffar i slutet av våren, men kunde sedan köra för 
fullt under hösten. 
 
Vandringar 
På grund av pågående pandemi, startade vi inte våra aktiviteter på våren. 
Men vi kom i gång den 17 augusti och avslutade den 7 december. 
 

Vi har varit ute varje tisdag i regn, sol, dis, snö och frost. 
Turerna har varit väldigt varierande och vi har inte gått samma tur två gånger. 
Totalt har vi gått 106,3 km, fördelade på 17 veckor. Det innebär att vi har gått 6,25km 
i snitt/vecka. 
 

Vi har haft annons i JP varje lördag, där vi har informerat om start och tidpunkt för 
vandringen. Dessutom har alla kända deltagare fått sms med information, då inte alla 
har JP. 
Vi har antecknat 258 deltagare, vilket ger 15 personer i snitt per gång. 
Därav är vi 8 som har varit ledare av en vandring. 
Stort tack till alla! 
 
Bangolfen har på grund av sin tidiga tid haft svårt under hösten att få deltagare, det 
har varit ett snitt på 4 spelare. Under våren var det på grund av pandemin inställt.  
 
Boule 
Det var några tillfällen under våren, och även under sommaren. Men det var full 
aktivitet under hösten med ett snitt av 14 spelare per gång. 
 
Bowling 
På grund av pandemin, var det ingen träning våren. Under hösten var det  
9 träningstillfällen med ett snitt på 8 spelare per gång. 
 



Våra studiecirklar kunde på grund av pandemin inte ha så många tillfällen under 
våren. Några av cirklarna hade träffar i slutet av april och i maj. I september kunde vi 
äntligen komma i gång och hade under hösten full verksamhet.   
 
Stickcaféet leddes under vårterminen (och de senaste tio åren!) av Inger Jidefur för 
att from höstterminen övertas av Britt-Inger Edstrand. I våras kunde vi träffas vid 
endast ett par tillfällen, men i höst har vi haft sju sammankomster. 
 
Litteraturcirklarna hade i våras några träffar i slutet av våren, men har under hösten 
haft sina ordinarie träffar. 
 
Diskussionsträffarna hade i höstas 7 sammankomster, där man avhandlade 
aktuella ämnen. Cirkeln avslutades med julbord på Idas skola. 
 
Matlagningen torsdagar, damer, har ny ledare Agneta Ryberg. Sex deltagare har 
vid 6 sammankomster planerat, lagat och ätit tillsammans. Vi har talat om "grön" 
matlagning samt om bra mat för ett litet hushåll. 
 
Matlagningen måndagar, damer och herrar, hade båda under våren några träffar 
men utan att man lagade egen mat. Under hösten har båda cirklarna haft fem 
deltagare var, som oftast har lagat en 2 rätters meny. 
 
 
Resor 
 

Äntligen var det många av medlemmarna som uttryckte sin glädje över social 
gemenskap på att åter få ut och resa. Första resan gick till Norra Gryts skärgård med 
Kärlekens Trädgård. Tre dagar runt Vänern i samarbete med Reinholds Buss med en 
fantastisk upplevelse av besöket i gamla Skålleruds medeltidskyrkan och 
upplevelsen på Dalslands kanal. Stort intresse av att spela på hästar visade sig 
intresset av ca 30 anmälningar till Lunchtravet på Axevalla många rikare innan vi åkte 
men kanske lika många fattigare av att spelat.  
 

Kyrkresor har ordnats under 5 år och årets kyrkresa gick till Östergötland. Duktig 
guide gav oss information om Röks Kyrka, Heda Kyrka och Väversunds gamla kyrka. 
Kyrkresor är mycket uppskattade och är oftast fulltecknade innan inbjudningar 
presenterats. Planerna att göra två dagars resa till vingårdar visade sig vara svårt. 
Det blev en endagsresa då vi tidig morgon åkte först till Ästra Vingård med guidning 
av vinmakaren Helene. Deras mousserande vin görs på vindruvan Solaris vilket vi 
också fick smaka av plus några glas till av övrigt vin. Besök i vingården Arilds 
Vingård gav ytterligare information om druvans framställning av smak, lukt och 
karaktär. På Arilds Vingård fick vi följa produkten från vindruvan på vinstocken till 
vinkällaren.  
 

Vandring i Kaffestaden Alingsås har vi väntat på sedan 2019 nu äntligen blev 
kafévandringen av och duktiga guider gav oss rik information om Alingsås som inte 
bara är känd för potatis och kaféer utan också gamla fina innegårdar. Årets 
höjdpunkt av höstens resor blev resan med Veterantåget till Kalmar slotts 
julmarknad. 77 anmälda deltagare visar på intresset av just Veterantåget är mycket 
populärt. Med god frukost på morgonen på tåget och mycket gott julbord på 
hemresan avslutades ett händelserikt år. Vi behöver varandra tillsammans i 
gemenskap vilket höstens resor givit svar på. 



 
Programbladskommittén 
Programbladskommittén består av fyra personer, (två kvinnor och två män). 
Programbladskommittén samlar in uppgifter om kommande aktiviteter från de olika 
kommittéerna. Därefter sammanställs uppgifterna, som sedan utgör underlag till 
föreningens programblad.  
 

Programbladet innehåller också presentation av både styrelsen och kommittéerna 
med funktionärerna samt några andra uppgifter om föreningen som är bra att känna 
till. 
Programbladskommittén har haft flera arbetsmöten och telefonkontakter innan 
underlagen till programbladen blivit färdiga och klara för tryckning.  
 

Programbladet ges ut två gånger per år (första halvåret och andra halvåret). 
Såväl layouten som tryckning har utförts externt. Vi trycker cirka 600 programblad för 
varje ”termin” Programbladen distribueras via post till medlemmarna. 
 
 
 
 


