
SPF SENIORERNA Kvillebygden 
 

Att många medlemmar hade saknat föreningsgemenskapen märktes på den goda uppslutningen, 

när Kvillebygdens SPF-förening inledde höstterminen med ett par utomhusaktiviteter. Höstens 

första måndagspromenad lockade flera deltagare än vanligt, ett sextiotal. Man höll behörigt 

avstånd och kunde njuta av solsken och hänförande utsikt över havet i gamla stenhuggartrakter 

vid Sibirien utanför Heestrand. Några valde en längre väg längst stranden och några en kortare, 

men det medhavda fikat intogs gemensamt uppe på berget, där mängder av stenblock erbjöd 

många lämpliga sittplatser. 
 

 
 

Till föreningens nästa aktivitet, ett möte på Fiskebo, krävdes förhandsanmälan, så att gränsen 

på 50 deltagare inte skulle överskridas. Fiskebo, vid södra Bullaresjön, är mötesplats för Svar-

teborgs Hembygdsförening, och här finns både ett intressant hembygdsmuseum och en öppen 

samlingslokal under tak. 
 

Några av Kvillebygdens SPF-are 

valde att få tak över huvudet, medan 

andra stannade ute i eftermiddagsso-

len. När föreningens ordförande, 

Claes Toreld, hade hälsat välkommen, 

följde en stunds information om kom-

mande kurser och aktiviteter. Den 

uppskattade kursen "Skriv ditt liv" ska 

fortsätta, och en kurs i släktforskning 

ska börja. Om intresse finns, ska en 

bokcirkel komma igång, och inomhus-

aktiviteten "Friskvård och gymnastik" 

kan bytas mot promenader. 
 

Håkan Vikstål plockade fram en H-skylt från 1967 och påminde föreningsmedlemmarna om att 

dagens datum, den 3 september, var just samma datum som omläggningen till högertrafik 

skedde för 53 år sedan. Några av mötesdeltagarna hade historier att berätta om episoder som 

inträffat strax efter övergången till att köra på höger sida. Till ett möte i föreningen hör numera 

ett av Leif Karlssons roande och träffsäkra kåserier. Att Leif också har sinne för poesi fick man 

höra, då han läste ett par av sina dikter.  
 

Varje besökare vid mötet hade fått en gratislott vid ankomsten, och dragningen i lotteriet 

skedde, medan man till sist ur sina väskor och kassar plockade upp och njöt av kaffe med till-

tugg. Det märktes, att deltagarna uppskattade styrelsens initiativ att på säkrast möjliga sätt ordna 

något för sina medlemmar.  
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