
Flygande start för Kvillebygdens SPF-förening 
 

Kvillebygdens SPF-förening inledde höstterminen med flera olika aktiviteter. 

I mitten av augusti åkte 55 personer på en fyra dagar lång bussresa till Dalarna. Första kvällen 

besökte man Dalhalla och såg och hörde en konsertversion av "Kristina från Duvemåla". Under 

tiden i Dalarna fick man se flera av de "klassiska" resmålen i landskapet, en fäbod, Karin och 

Carl Larssons hem i Sundborn och Emma och Anders Zorns hem i Mora. Den som var intres-

serad av hantverk, kanske något att köpa med sig hem, hade tillfälle att handla vid ett besök på 

Nittsjö Keramik, Jobs Handtryck eller i Nusnäs, där dalahästar av olika slag tillverkas. På hem-

resan serverades lunch på vackra och anrika Grythyttans Gästgivaregård. 

 

    
Publiken började samlas på Dalhalla för att höra konsertversionen av "Kristina från Duve-

måla".   

Det blev bussfika vid en fäbod i Tövåsen. 

 

    
I Nusnäs fick man se tillverkning av dalahästar.   

Det köptes många souvenirer hos Grannas i Nusnäs. 



Efter någon vecka var det dags för höstterminens första månadsmöte. Runt 135 medlemmar 

samlades på Fiskebo Hembygdsgård vid södra Bullaresjön. Efter en del information om kom-

mande aktiviteter i föreningen var det dags för eftermiddagens underhållning, som Rolf Sved-

berg (sång och gitarr) och Stig Hansson (dragspel) i duon Spelfinkarna stod för. Publiken fick 

höra medryckande dansbandsmusik, visor och några gammeldanslåtar. 

Sedan blev det dags för den förtäring som föreningen bjöd på, dricka och korv med bröd. Mötet 

avslutades med ännu en stunds musik och ett lotteri. 

 

    
Terminens första månadsmöte hölls på Fiskebo vid Södra Bullaresjön.  

Duon Spelfinkarna underhöll vid månadsmötet. 

 

Ytterligare en resa i augusti fanns på SPF Kvillebygdens program, en dagsresa till Öckerö och 

Hönö. Dagens guide, Preben Pedersen, mötte upp på Hönö och tog resenärerna med till bland 

annat Öckerö fina hembygdsgård, den gamla Mariakyrkan strax intill och det intressanta fiske-

museet på Hönö. Några steg därifrån serverades sen lunch på Prebens "Tullhuset". 

På hemvägen gavs tillfälle att köpa "Åkes Äkta Hönökakor", som numera bakas på en betydligt 

större ö, i Torslanda på Hisingen.  

 

    
Man kunde njuta av varmt och vackert väder vid Öckerö hembygdsgård. Preben Pedersen var 

guide på Öckerö och Hönö. 
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