



Referat från SPF Värmlandsdistriktets aktivitetsdag - 

Mårbacka,  SPF Fryksdalen  

________________________________________________ 

Tisdagen den 28 maj var det SPF Fryksdalen som stod på tur för att vara 
värd för distriktets årliga aktivitetsdag! Denna gång  gick det hela av 
stapeln på Mårbacka Minnesgård. 


Dagen bjöd allehanda aktiviteter, men även uttagning till distriktets 
representanter i tävlingen Hjärnkoll, så vårt lag var självskrivna som 
gäster. Ulla Johansson ingick i det laget, och det här är hennes berättelse 
om dagen, som vi får dela!


Dagen började med samling i caféet invid 
minnesgården, där det serverades kaffe och 
bulle. Därefter följde invigning av dagen, då 
ordförande i SPF Fryksdalen hälsade välkommen, 
samt intendenten på Mårbacka berättade lite om 
gården och dess historia.  

Det var 80 gäster totalt, och alla föreningar var 
representerade. Från vår förening Jössebygden 
deltog sju. Tre i Hjärnkollslaget, plus fyra 
supportrar!


Gården, och gräsmattorna, var dessutom full av 
skolelever på utflykt, - alla ryggsäckar ni ser på 
bilden här hör till dem!




Efter invigningen var det dags för tipspromenad. Det var Mårbackas egen 
tipspromenad, som alltid finns där. Den var ganska svår, med frågor på 
gårdens historia i huvudsak. Inte så konstigt kanske att det bara var 
medlemmar från Fryksdalen som hämtade hem de tre priserna för bästa 
resultat!? De fick varsin bok om Mårbacka i vinst. Rätt svar fick deltagarna 
dock aldrig höra, eftersom frågorna måste kunna återanvändas! 


Deltagarna delades sedan upp i två lunchgrupper. Hjärnkollslagen skulle 
ingå i den första gruppen, eftersom tävlingen sedan skulle börja direkt 
efter. Lunchen bestod av skrädmjölscrêpes med köttfyllning, med sallad 
till. Här nedan ser vi en del av serveringspersonalen, och även en halva av 
Hans Asp, med sin tallrik. 


De som inte åt i första gruppen 
hade då möjlighet att mingla runt, 
besöka loppisen och pröva på 
elcykel! 


Några tog också möjligheten att 
följa med på någon av de guidade 
turer som erbjöds! Minnesgården, 
eller Gårdsvandring.


Vårt lag hann också gå runt lite grand, efter mat och före tävling. Här på 
bilden  till vänster ser vi Eva  Nylander som studerar utbudet av växter 
vid växtförsäljningen.  Den med god syn kan också se på den högra bilden, 
med en av försäljarna, att de hade hängt upp informationsbilderna om 
Facebookgruppen ”Trädgård i SPF” på väggen bakom. Informationen kom 
från oss här i Arvika, så det var roligt! 




Vid den följande tävlingen Hjärnkoll deltog sammanlagt åtta lag. SPF Bro i 
Kristinehamn var det som vann detta år, och gick vidare till riksfinalen. 
Vårt lag nedan kom på tredjeplats: Ulla Johansson, Eva Nylander och Lena 
Nitting. 


Delar av den påhejande publiken ses här till 
höger: till vänster Ebba och sedan Ingeborg 

och Birgitta!


Alla som deltar i tävlingen fick ett litet anteckningsblock i gåva av 
Mårbacka. 


Efter avslutad tävling var också programmet till ända. 


Vädret hade varit strålande vackert hela dagen! Ända tills dess det 
var dags att gå till bilarna, då kom det en redig störtskur!! 


På plats på Mårbacka, med kamera: Ulla Johansson 
Här hemma vid datorn: Annelise Paulsen


