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1:a pris i vår vintertävling. Rådjur i trädgården. Foto: Lena Karlsson

Program våren 2022
Om restriktionerna medger planeras:
Månadsmöten i Kville Bygdegård Torsdagar kl 17.00
13 januari Presentation av vårens aktiviteter, Spelfinkarna underhåller
10 februari Årsmöte, visning av några av Olle Olssons filmer
10 mars Tonsteget underhåller
31 mars kl 14.00 Seniorshopen
21 april Agnes Harrach föreläser om ”I Wallenbergs spår”
12 maj Räkfest
På våra månadsmöten lämnas allmän information
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Gott nytt år 
För ett år sedan gav vi 
ut vårt första nummer 
av KvilleSenioren. 
Något som även visa-
des upp från talarsto-
len på SPF:s kongress 
utanför Stockholm i 
augusti (bilden). Syf-

tet med bladet är att nå alla medlemmar oberoende 
om de har tillgång till dator eller ej. Vi lanserar 
SPF-appen. Läs mer om appen på sidan 10.  
 

Nu gäller det att skaffa covidpass eller vaccina-
tionsbevis (på papper eller digitalt) för att kunna 
delta i olika evenemang + ID-handling. Vi förutsät-
ter att alla vaccinerar sig för att skydda sig själva 
och andra. I vår kommun har hittills ca 1100 perso-
ner burit på coronavirus sedan mars 2020 och 14 
person har avlidit. 
 

Rättighet att bo kvar – möjlighet att flytta till ett 
enklare boende på äldre dagar är något vi Seniorför-
eningar i Tanum kommer att uppmärksamma i den 
kommande valrörelsen. Enligt prognoser kommer 
antalet 80+are att öka i vår kommun från 5 % till 
över 10 % av befolkningen inom tio år. Samtidigt 
ökar intresset från unga familjer att bosätta sig på 
landsbygden eller mindre tätorter. Har Tanums po-
litiker planerat för detta? Och hur påverkas åld-
ringsvården? Dialog är nyckelordet för oss att få in-
syn. Som vi gjorde i parkeringsfrågan i somras. 
 

Syftet med KvilleSenioren är också att ni får en för-
handsinformation om vad som planeras under våren 
2022 innan ni betalar er medlemsavgift. Men even-
tuella restriktioner rår vi naturligtvis inte på. 
 

Mitt nyårslöfte blir att försöka göra Sofias ”Hem-
magympa” från golvet. Antar du utmaningen?  
 

Hälsar Claes med en engagerad styrelse 
 
Styrelsen 
Ordf: Claes Toreld, 070-348 66 32 
Vice ordf: Ulla Tisell, 070-249 93 02 
Kassör: Barbro Torstensson, 070-657 73 95 
Sekr: Inga-Lill Sörgard, 070-243 23 52 
Ledamöter: 
Lillemor Blad, 073-070 50 04 
Anna-Lena Fredriksson, 073-534 41 10 
Anita Hallberg, 070-697 82 05 
Leif Karlsson, 076-231 70 16 
Eva Lundgren, 072-887 83 84 
Adjungerad: 
Håkan Vikstål, 073-992 77 58 

Valdemar Langlet, 
 en bortglömd hjälte 

i Raoul Wallenbergs fotspår 
 

 
Foto: Privat 

 

Jag träffade Agnes Harrach i Budapest 2002 på 
ett internationellt möte  där hon höll ett föredrag 
som är ett av de mest intressanta jag hört. Agnes 
kom sedan till London och höll samma föredrag. 
Vi har sedan dess haft mer eller mindre kontakt. 
Det gläder mig oerhört att hon nu kommer till 
SPF i Kville den 21 april 2022.  
 

Vad handlar föredraget om? 
Svensk räddningsaktion i Budapest vintern 1944-
45.  Vem tänker man på? Förmodligen är det få som 
tänker på redaktören och lektorn Valdemar Langlet, 
som tillsammans med sin fru Nina och många, 
många ungerska medarbetare genomförde en 
heroisk räddningsaktion i krigets fasanfulla slut-
skede. 
 

Men varför är deras namn och verksamhet inte mer 
känd? Och hur hamnade de i Ungern? Varför utsatte 
de sig för alla dessa faror för att rädda förföljda i ett 
annat land? Varifrån kom all denna energi?  
 

Svenskläraren och tolken Agnes Morandini-
Harrach berättar för oss om en ovanlig person och 
ett märkligt öde.  
Vi möter en mångsidig man, som under hela sitt liv 
hade många järn i elden.  
Så småningom mötte han en kvinna som stödde 
honom i allt han gjorde, även i nödsituationer. 
Under ett föredrag med bildvisning, bl.a. unika 
bilder och dokument från parets privata fotoalbum 
vill vi hedra Valdemar och Nina Lanlget och deras 
humanitära gärning under andra världskriget.
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Om Agnes Harrach. 
Agnes Harrach är en ungrare, som lärde sig svenska 
under studietiden. Hon studerade bl.a. nordistik och 
har jobbat som tolk, svensklärare och översättare. 
Hon brinner för Sverige och svensk kultur och  har 
skrivit flera läroböcker i svenska, översatt ett 
tjugotal svenska böcker (barnböcker, skönlitteratur 
och dokumentärer). 
 

Agnes var  med och bildade Ungersk-Svenska 
Föreningen 1991, som sprider svensk kultur i 
Ungern och ungersk kultur bland svenskar i 
Budapest. Hon är  hedersmedlem i SWEA Buda-
pest.  
 

2003 utnämndes hon av Kung Karl XVI Gustav, till 
ledamot av Nordstjärneorden, första graden, för 
sina kulturella insatser, samt för bevarandet av 
minnet av paret Langlet. 
 

Agnes besökte mig hösten 2019 och vi gjorde ett 
besök på Vitlycke museum där hon får se ett 
mystiskt fynd, som det bara finns två i världen av, 
ett i Sverige och ett i Ungern, nämligen Balkåra 
trumman från bronsåldern. Det resulterade i ett fint 
möte och ett trevligt samtal med museiintendenten, 
och kanske början på ett nytt samarbete mellan de 
två museerna, just runt detta fynd. Som en första 
början fick hon med sig barnboken, den har skrivits 
baserad på fornfynd och beskriver en möjlig histo-
ria av det spännande föremålet. Agnes har nu fått 
kontakt med författaren till boken, som förhopp-
ningsvis kommer att översättas till ungerska.  
 

Text: Siv Svensson, Grimslätt 
 

Raoul Gustaf Wallen-
berg, född 4 augusti 1912 
på Kappsta i Lidingö för-
samling, försvunnen 17 
januari 1945 i Budapest i 
Ungern, var en svensk ar-
kitekt, affärsman och di-
plomat som är känd värl-
den över för sina fram-
gångsrika insatser för att 
rädda judar i det nazi-
ockuperade Ungern un-

dan förintelsen under andra världskriget. Som Sve-
riges särskilda sändebud i Budapest mellan juli och 
december 1944 utfärdade han skyddspass och skyd-
dade judar i byggnader som betecknades som 
svenskt territorium vilket räddade tiotusentals och 
möjligen så många som hundratusen liv.  
(Wikipedia) 

Karl-Eriks samling av hyvlar 
 

 
 

Karl-Erik Johannesson började samla på hyvlar i 
mitten av 1980-talet. Hans bror hade övertagit och 
brukade föräldragården. När han avslutade verk-
samheten tog Karl-Erik hand om ett tiotal hyvlar. 
Hyvlarna hade använts av hans far och farfar. De 
äldsta var handgjorda. Den största var en tvåmans-
hyvel, med dubbelhandtag. 
 

Sedan har han utökat sin samling, som i dagsläget 
består av drygt 70-tal hyvlar i trä samt ett 10-tal 
hyvlar av stål. Bland annat finns det rubankar, puts-
hyvlar, skrubbhyvlar och nothyvlar. De flesta kän-
ner man igen från skoltidens träslöjd. 
 

Karl-Erik har köpt in hyvlar på auktioner. Han har 
fått hyvlar till skänks och han har köpt på loppis. 
Det är inga höga priser på dem, 10-20 kr. 
 

Karl-Erik har slipat hyveljärnen på några av dem 
och provhyvlat. Men annars står de till beskådande 
på sina platser i källaren. Förutom vid ett par till-
fällen då han har haft några på utställning i Stenstu-
gan i Heestrand.  
 

Vilken hyvel använder Karl-Erik när han hyvlar 
ost? En osthyvel så klart! 
 

Vad samlar du på? 
Tag kontakt med någon i styrelsen så kan vi skriva 
om det i kommande nummer av KvilleSenioren. 

* * * 

  
Eva Lundgren Birgit Kilander 
1:a sommarbilder 1:a höstbilder 
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Årsmöte på Fiskebo 
Efter det att så gott som all föreningsverksamhet le-
gat nere i omkring ett och ett halvt år, kunde före-
ningens medlemmar nu samlas till ett årsmöte. Man 
höll till på Fiskebo, Svarteborgs Hembygdsför-
enings ändamålsenliga lokal, där man kunde samlas 
både under tak och utomhus. 

 
Claes Toreld, ordförande, hälsade dryga nittiotalet 
medlemmar välkomna, och han nämnde bland an-
nat "KvilleSenioren", den skrift som några gånger 
om året delas ut i medlemmarnas brevlådor. Man 
ska inte behöva ha datorvana för att få en hälsning 
från föreningen. 

 
Före årsmötesförhandlingarna hölls en parentation 
över de medlemmar som gått bort sedan förra års-
mötet. Efter det att namnen lästs upp, ett ljus tänts 
och man hållit en tyst minut, avslutades minnes-
stunden med att Sven Alfredsson på saxofon spe-
lade "Vem kan segla förutan vind" och "Gammal 
fäbodpsalm". 

Till ordförande för mötet valdes Clas-Åke Sörkvist 
och till sekreterare Inga-Lill Sörgard. Mötet beslöt, 
att medlemsavgiften för år 2022 ska vara 190 kro-
nor. Antalet ledamöter i styrelsen ska liksom tidi-
gare vara 9 stycken ordinarie. Nuvarande styrelse 
består av Claes Toreld (ordförande), Ulla Tisell 
(vice ordförande), Barbro Torstensson (kassör), 

Inga-Lill Sörgard (sekreterare), Lillemor Blad, 
Anna-Lena Fredriksson, Anita Hallberg, Eva Lund-
gren och Leif Karlsson.  

Vid punkten Övriga frågor informerade Ingemar 
Bergdahl om golf, och Håkan Vikstål och Inga-Lill 
Sörgard berättade om kommande kursverksamhet. 

Många av föreningens aktivitetsansvariga kvarstår, 
men några hade avsagt sig sina uppdrag. Claes Tor-
eld tackade med blommor de avgående för deras ar-
bete, och Clas-Åke Sörkvist och Sven Alfredsson 
tackades för medverkan under mötet. 

Efter förhandlingarna bjöds medlemmarna på korv 
med bröd och dricka. Mot slutet av fikastunden fick 
Leif Svensson, ordförande i Svarteborgs Hem-
bygdsförening, ordet. Han berättade om Fiskebo 
och dess historia, om den före detta skolan som bli-
vit ett museum och om den utbyggda längan som 
används vid fester och firande av olika slag. 

Ett lotteri avslutade timmarna på Fiskebo i det 
vackra sensommarvädret. 
 

Claes Toreld, ordförande, avtackade Marie-Anne 
Christiansson, som i många år lett föreningens 
gymnastikgrupp. 
  Christel Kempton 

 
Avtackning av avgående aktivitetsansvariga:  
Kerstin Andersson (trivselträffar och gymnastik) 
Yngve Andersson (mattcurling) 
Kerstin Turesson (mattcurling) 
Britt-Marie och Jan Johansson (motionsdans) 
Gunnel Christiansson (trivselträffar) 
Marie-Anne Christiansson (gymnastik) 
Anita Hakeröd (KPR)  
Sven-Olle Persson (hörselombud)  
Bertil Berntsson (hörselombud)  
Samtliga fick en blombukett som tack för flera års 
arbete.  
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Studiecirklar/kamratcirklar
Skrivargrupp ”Skriv ditt liv”
Fortsättning på kursen 2021/2022
Ledare: Håkan Vikstål och Inga-Lill Sörgard, 
073-992 77 58
Keramik, 2 heldagar
Ledare: Tone Ladegård–Thideman 
1.600:- inkl materiel och mat
Anmälan senast 31/1 till
Ulla Sörqvist, 070-568 09 04
Akvarellmålning, 2 heldagar
Ledare: Lena Elg   lenaelg.se 
2.400:- inkl materiel och mat
Anmälan senast 31/1 till
Ulla Sörqvist, 070-568 09 04
Hantverkscafé i Kville fortsätter
Du tar med dig det du vill göra
Info: Gunnel Alfredsson, 073-034 69 13
Matlagning för herrar, fortsättning
Ledare: Viola Larsson, 0525-130 40
Startdatum 24/1, kl 16.00 i Tegneby
Ev ny kurs till hösten 2022
Bangolf, Hamburgö
5 gånger, i maj/juni
Info: Ingemar Bergdahl, 070-553 45 66
Bokcirkel, fortsättning från hösten
Info: Inga-Lill Sörgard, 070-243 23 52
Vilda blommor, kusten och ängen  *) **)
Ledare: Gunnel Turpeinen, 070-244 67 09
Vid kusten, återkommer om tid
Vid havet, återkommer om tid
Anmälan: Håkan Vikstål, 073-992 77 58
Datakurser  *)
➢ Släktforskning
➢ Hemsidan

Anmälan, ledare: Håkan Vikstål, 073-992 77 58
Hjälp med dator samt mobil och surfplatta 
med android-systemet
Kontakta: Ronny Fredriksson, 073-534 41 08
Bilpromenad  *) **)
I början av juni
Info: Håkan Vikstål, 073-992 77 58
Information om DNA  *)
Tisdagen 1/2 kl 10.00
Ledare. Tomas Christiansson
Anmälan: Håkan Vikstål, 073-992 77 58

*) Anmälningslista på något månadsmöte
**) Annons i Veckovis

Aktiviteter i/vid Kville Bygdegård 
Körsång, Kville Singers 
Startdatum 25/1 kl 15.00 
Info: Christel Kempton, 070-394 43 32 
Seniordans 
Startdatum 12/2 kl 14.00 
Info: Anita Hakeröd, 070-604 53 55 och 
Anki Danielsson, 070-399 37 37 
Boule, sommartid, tisdagar kl 17.00 
Info: Tage Sandsten, 070-728 67 97 
Mattcurling 
Startdatum 12/1 kl 9.00  
Info: Eddy Knutsson, 070-630 10 81 
Friskvård och gymnastik med Sofia för 
damer och herrar 
Startdatum 25/1 kl 10.30-11.30 
Info: Inga-Lill Sörgard, 070-243 23 52 
Motionsdanser 
Se Föreningsaktuellt i Bohusläningen samt på 
vår hemsida. 
Info: Arne Kling, 0525-280 33, 070-568 43 20 
Promenader  **) 
Måndagar i april och maj kl 17.00 på olika  
platser 
Info: Karl-Erik Johannesson, 070-251 80 90 
Utomhusgymmet Hamburgsund  
Instruktörer på plats den 27/4 och 4/5 kl 13-14 
Informationstavlor finns på plats.
Info: Ulla Sörqvist, 070-568 09 04 

Klubbmästerskap i golf  **) 
Golfkustens bana i Fjällbacka 
Återkommer om tid 
Info: Ingemar Bergdahl, 070-553 45 66 

Resor
Lär känna din hembygd  *) 
Vi besöker Bottna med omgivning 
Ledare: Leif Karlsson, 076-231 70 16 
Anmälan: Håkan Vikstål, 072-992 77 58 
Dagsresa  **) 
Planering pågår 
Info: Eva Persson, 070-480 11 95 
Kulturresa  
Falkenbergsrevyn, 22 jan 
Info: Lotta och Claes Toreld, 070-348 66 32  
Läs och res - Dalarna, 14-17 aug 2022  
i samarbete med Resemakar´n 
Info: Eva Persson, 070-480 11 95 
Reseträff den 27/1 kl 14.00, inbjudan kommer
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Gympan 

        Vi var många gymnaster när Marie-Anne var ledare. Fotot från 2018

 
Med ålderns rätt (91 år) avslutade Marie-Anne 
Christianssonsin långa gärning som gymnastik- 
ledare för oss i föreningen. 
 

Vad skulle vi göra? Vi gjorde några försök utan le-
dare - det gick inte så bra. Trots att vi följt Marie-
Annes program i flera år, så kom vi inte ihåg rörel-
serna! Någon kom med idén ”skall vi följa Sofias 
gympa på tv?” Sagt och gjort. Vi riggade upp dator 
och projektor på ett bord, sökte upp Sofias gympa-
pass på svt och visade storbild på skärmen på sce-
nen. Sen var det bara att följa Sofias pedagogiska 
instruktioner. Det funkade! Sofias instruktioner är 
tydliga: gör efter egen förmåga, i Ditt eget tempo, 
använd en stol som hjälpmedel eller kör en svårare 
variant på golvet.  
 

Vi fyller en timma. Först ett 20-minuterspass. Det 
finns många teman som rörlighet, styrka, kondition. 
Sedan övningar med ”kavlarna” t ex för fotsulorna. 
Ytterligare ett Sofias 20-minuterspass. Och avslut-
ning med rörelser för nacke, händer och stretching. 
 

 
 

Det finns gott om plats för fler gymnaster. Tisdagar 
kl 10.30 – 11.30 och inte behöver vi vara klädda 
som Sofia i snofsiga gympakläder i chica färger. En 
sliten och urtvättad t-shirt och ett par sköna mjukis-
brallor duger alldeles utmärkt.  
 
Marie-Anne deltar. Försedd med en krycka fixar 
hon de flesta rörelserna. Det är viktigt att röra sig! 
Marie-Anne drabbades av en stroke för några år se-
dan. Tack vare hennes mångåriga erfarenhet av 
gymnastik och mycket träning har hon återhämtat 
sig.  
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Marie-Anne berättar att hon för länge sedan blivit 
uppringd av Ardit på Vuxenskolan och blivit om-
bedd att leda kurser i olika handarbeten som bild- 
och flamskvävning, lek med lappar. Först blev det 
en kurs i Ljungskile, sedan hem och träna på egen 
hand och därefter hålla kurser.  
 

 
 
 

Sedan blev det kurser i Svenska Gymnastik-förbun-
dets regi. Märta i Kärraby var 1962 ledare för kur-
sen ”Vacker på egen hand” och Marie-Anne deltog. 
Sedan kom Marie-Anne att leda gymnastik i Ho-
gane skola under många år. Ibland tog hon en tur 
med Duetten och hämtade fler deltagare! Som kom-
plement började de med tipspromenader och fick 
därmed ett ekonomiskt tillskott.  
Ofta har Marie-Anne fått höra: ”min mamma gick 
på gympa hos dig”. 
 
Marie-Anne har deltagit i flera stora uppvisningar. 
De föregicks alltid av en veckas samträning med 
andra gymnastikföreningar. 

- i Kiruna 1969 där uppvisningen mitt i sommaren 
skedde i 4 plusgrader och kall stark vind. Tågre-
san till Kiruna startade i Skåne och hade många 
stopp utmed vägen. Resan tog sin dryga tid och 
under natten satt man och sov.   

- 3 veckors resa till USA 1988 med 700 personer 
från Sverige. Man firade 350-års-sminnet av den 
första svenska invandringen till USA d v s 1638. 

 
Gymnastikförbundet ordnade flera längre kurser på 
Lillsved folkhögskola i gymnastik och idrott och bl 
a med inriktning på gymnastik för pensionärer.  Ma-
rie-Anne har arbetat med att leda gymnastik på 
äldreboende t ex Kalkåsliden, Åldersro i Fjällbacka 
och Hogslätt. 
 
Marie-Annes man blev medlem i SPF i Kville i bör-
jan på 1980-talet. Marie-Anne blev ”riktig” medlem 
1996 men hade varit stödmedlem när hennas man 
var medlem.  
 
Gudrun Kihlstrand kontaktade Marie-Anne för att 
be henne leda en gymnastikgrupp. 
 

 
Då deltog även karlar i gympan! 
 

Dessutom var Marie-Anne vald till friskvårdsan-
svarig i vår förening. Hon minns att hon tillsam-
mans med Kerstin Andersson var på trevliga möten 
med kommunen två gånger årligen.  
 

 

DIPLOM 
till  
Marie-Anne 
Christiansson 
 
för mångårig ideell  
ledarinsats och förtjänst-
fullt arbete inom fritids-
sektorn i Tanums kommun. 
 

Tanumshede 2001   

 
 

Gymnastiken har gett Marie-Anne så många resor, 
upplevelser och kamrater i hela Sverige och som 
hon fortfarande har kontakt med.  
 

 
 

Gymnastiken har gett henne en spänst och vighet. 
När hon skall plocka fram ett album från hyllan un-
der bordet, lägger hon sig vigt ner på knä och kryper 
till lämplig position och plockar fram albumet. Se-
dan reser hon sig upp utan problem! Säg den 91-
åring som gör så?  
 

            Inga-Lill Sörgard 
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Betala medlemsavgiften 2022
Medlemsavgiften skall fr o m 2022 betalas till förbundet i Stockholm. 
Kongressen beslutade att alla medlemmar skall betala till förbundet 
och inte längre till den lokala föreningen. OBS! Man kan inte swisha.
Förbundet kommer att skicka ut avier i slutet på januari. 
Medlemsavgiften är 190 kronor för 2022. 
Av dessa 190 kronor går 160 kronor till förbundet, 10 kronor till distriktet 
och 20 kronor får vi (föreningen).
Månadsvis får vi betalt för de medlemmar som har betalt under 
månaden.

Det finns tre sätt att betala:
o ”Manuell” betalning genom att skicka betalningsavin tillsammans med

bankgiroavin till bankgirocentralen. Är man två i ett hushåll måste bägge
betalningsavierna skickas med. På samma sätt om Du betalar via postgiro.

o Betalning genom internetbanken då Du själv registrerar Din betalning i banken.
Viktigt är då att Du anger OCR-numret på avin som Du fått, för att betalningen
skall registreras som Din medlemsavgift. Är man två i ett hushåll måste man göra
två separata betalningar.

o E-faktura om Du har anmält detta till banken senast 31 december 2021. Då
slipper Du hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte fylla i det långa
OCR-numret. Du godkänner endast e-fakturan.

Instruktion, om Du har Swedbank: 
Logga in till internetbanken
Gå till Startsida/Betala och överföra/E-faktura/Lägg till mottagare
Följ instruktionerna på skärmen.
Du kan också ringa Din bank för att få hjälp.

Vänmedlemmar:
Medlemsavgiften för vänmedlemmar är 50 kronor för 2022 och skall betalas
direkt till Kvillebygden. Avier kommer att skickas eller mailas ut i början på 
januari. Det går bra att swisha. 
Du får gärna ringa Inga-Lill, tel 070 243 23 52, om något är oklart. 
/Styrelsen

* * *
• Ett enkelt sätt att träffa nya och gamla vänner
• Delta i aktiviteter, kurser och resor
• Stödja arbetet för seniorernas villkor i samhället
• Dra nytta av centrala och lokala medlemsförmåner
• Nio nummer av medlemstidningen Senioren (värde 441 kr/år)
• Två nummer av KvilleSenioren
• En aktiv hemsida

Skäl att vara medlem i 
SPF Seniorerna Kvillebygden
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”Kville Singers”, SPF Kvillebygdens 
sångkör

På föreningens hemsida kan man läsa en del om 
körens historia. Man får bland annat veta, att den 
initierades 2001, att den vid starten bestod av en 
spelman på fiol och två damer som sjöng, och att 
gruppen då kallades ”SPF Kvillebygdens 
sånggrupp”.
Karin Qvillby var gruppens första ledare, en syssla 
som hon hade i 12 år, och det var hennes svärson, 
som så småningom kom på namnet ”Kville 
Singers”. Namnet till trots sjunger kören mest på 
svenska, men sånginslag på andra språk har 
förekommit som till exempel på norska, danska, 
spanska, något afrikanskt språk, hebreiska, 
engelska och latin.

Gökottan vid Hornbore ting
Karin Qvillby efterträddes som ledare av Stig 
Olsson, och efter några år, 2015, fick Christel 
Kempton den rollen. Gruppledare, sångledare, 
körledare … Kontaktperson skulle kunna vara en 
annan beteckning. Sysslan innebär en del praktiska 
funktioner som att föra närvarolistor, att brygga 
kaffe, att ibland komma med förslag till program 
och att i viss mån se till att körmedlemmarna har de 
noter som behövs.
Både antalet spelmän och antalet övriga 
medlemmar har ökat genom åren. Kören, som för 
närvarande består av 22 sångare, har den stora 
förmånen att ha tre duktiga musiker. 
Sven Alfredsson sitter oftast vid pianot 
(keyboarden), men han tar med sig sin fiol ibland. 
Saxofon, dragspel, gitarr och blockflöjt har vi också 
hört honom spela. Han kan säkert traktera ännu 
flera instrument. Sven kommer ofta med förslag på 
sånger, och han kan arrangera stämmorna, så att de 
passar just ”Kville Singers”, som ofta sjunger 
trestämmigt med sopraner, altar och mansstämma.

Jan-Erik Hakeröd håller sig mestadels till drag-
spelet, men även han sitter vid keyboarden någon 
gång emellanåt. Han har dessutom gett kören en del 
fina visor.
Hasse Hakeröd spelar oftast gitarr, men när kören 
sjunger grekiska sånger, tar han med sig sin vackra 
bouzouki. Allt som oftast tar han också med sig sina 
trummor.
Spelmännen kallar sig själva skämtsamt 
ibland ”DDT”, det vill säga ”De dövas trio”. De må 
ha hörapparater alla tre, men musikörat hos var och 
en är det inget fel på!
”Kville Singers” medlemmar träffas ett par timmar 
på tisdagseftermiddagarna i Kville Bygdegård. Man 
sjunger i ungefär en timme, och sen blir det en 
gemytlig fikapaus, innan man fortsätter att sjunga 
ytterligare en stund.
Repertoaren är blandad, men ibland har kören 
genomfört vissa projekt som till exempel att sjunga 
grekiska sånger, julsånger, läsarsånger och ”Den 
nicaraguanska bondemässan”. ”Nica-mässan”, som 
den kallas, har kören sjungit i 7 olika kyrkor, från 
Näsinge i norr till Lane-Ryr i öster.

”Nica-mässan” i Kville kyrka
Det senaste projektet utanför Kville Bygdegård, i 
december 2021, var att sjunga julsånger i Fjällbacka 
kyrka. Det var tredje gången som ett sådant trevligt, 
stämningsfullt och uppskattat program i adventstid 
genomfördes.
Julen 2020 förhindrades allt sådant som bekant av 
pandemin. 
”Kville Singers” har också tidigare blivit ombedda 
att sjunga på julfester hos grannföreningar.
De framträdanden som sker i vår egen förening, 
Kvillebygden, brukar vara på grötfesten i december, 
på räkfesten i maj och på gökottan på Kristi 
himmelfärdsdag, då man håller till ute vid Hornbore 
slottsruin.
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Körens sista framträdande före juluppehållet 2021 
var på SPF Kvillebygdens grötfest. På grund av 
pandemin kom det inget Luciatåg från 
Hamburgsundskolan, som det brukar göra, men då 
ordnade vi i kören en egen liten lusseavdelning i 
vårt program. 
 

 

Grötfesten 2021 
 

Vi fick dessutom celebert besök av en avlägsen 
släkting till den store norske kompositören Edvard 
Grieg, nämligen Per-Edvard Grieg från Nössemark. 
 

Om det fortfarande finns någon, som undrar över 
vem som gestaltade Per-Edvard, kan det avslöjas, 
att det var pastoratets kyrkomusiker Stein 
Markman. 
 

Efter jul- och nyårshelgerna träffas kören igen den 
25 januari 2022. 
 

Alla sångglada är välkomna! Ingen uppsjungning 
behövs. 
 

Christel Kempton 
 

Nu finns "SPF Seniorerna Kville-
bygden" i SPF-appen 

 

SPF-appen är en app tillgäng-
lig för smarta mobiltelefoner 
och surfplattor. Den förmed-
lar information från förening-
ens, distriktets och förbundets 
hemsidor. Speciellt är att när 

en "Nyhet" publiceras på någon av dessa sidor så 
skapas en puchnotis i telefonen, som uppmärksam-
mar att något nytt om SPF finns att ta del av. 
 

Appen kan laddas ner utan kostnad på samma sätt 
som andra appar från Appstore (för iPhone och 
iPad) och Google Play för apparater med Android 
operativsystem (t ex Samsung, Huawei, Doro). För 
att hitta SPF-appen, sök på: "spf seniorerna". 
 

När appen öppnas uppmanas du välja förening. 
Tryck då först på knappen "Välj distrikt" och tryck 
på Bohusdistriktet. Sedan får du bläddra bland de 
föreningar som är med och trycka "välj" på Kville-
bygden. 
 

Via "Hjärtat" uppe till höger kan du välja din "favo-
ritförening". De tre horisontella strecken uppe till 
vänster ger tillgång till vissa inställningar t ex ändra 
textstorlek samt länkar till några sidor på förening-
ens hemsida. På den horisontella menyraden ovan-
för notiserna finns några andra relevanta länkar. 
Testa vad som finns att hitta! Inget kan bli fel. Varje 
gång appen startas så är det sidan med nyheter som 
kommer upp. 
 

Lycka till med installationen! 
 

- Parkera med app kan väl alla! 
sa politikerna till oss 

Hur gick det sen? 
 

 
 

Under sommaren 2021 pågick en intensiv debatt 
bland vanligt folk, särskilt bland oss äldre, om vi 
skulle finna oss i att parkera gratis i en timme om vi 
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uppgav 31 tecken på en mobiltelefon och sedan 
komma ihåg att logga ut.  
 

Företaget Parkster ville lagra dessa personliga upp-
gifter i sitt kundregister genom att locka med ett 
gratiserbjudande. Efter kontakt med företaget 
kunde det konstateras att inget hindrade dem att 
sälja, överlåta eller dela dessa uppgifter med andra. 
Genom att vilseleda mängder av folk som använder 
en parkeringsplats har företaget utsetts två år i rad 
till ”Årets Gasellföretag” i Skåne – dvs snabbt väx-
ande.  
 

Kommunen vägrade i praktiken informera om de 
förenklingar SPF, PRO och Neuro fick igenom da-
gen före ikraftträdandet . Vi tyckte: – lapp i rutan 
räcker – och ”tekniska” ändrade sig. Vi protesterade 
med sakargument och inga oförskämda ord. Vi blev 
sedan inbjudna på hösten till utvärdering av syste-
met. 
 

Den 4 oktober besvarades Mikael Halvardssons frå-
gor i ärendet i kommunfullmäktige av Tekniska 
nämndens ordförande. Denne erkände på punkt ef-
ter punkt de misstag som påtalades och skall utvär-
deras. 

Ingen partipolitisk skiljaktighet noterades trots att 
650 ärenden kommit in till kommunens kundtjänst. 
Dessutom hade 84 % av kunderna till Parkster an-
gett ”Mycket dåligt” som omdöme om företagets 
kundservice.  
 

Ny upphandling kommer säkert att ske inför nästa 
sommar. Det råder nämligen politisk enighet i bud-
geten inför nästa år att avgiftsbelägga parkeringen 
vid kusten. Målet är att få in 2 miljoner kr även om 
resultatet år 2021 stannade vid 764.064 kr. Då har 
inte kostnaden för övervakning och skyltning m.m. 
medräknats. Vi lovades däremot att handikapparke-
ring undantas i framtiden. Om de lyckas övertyga 
ovana mobilanvändare från bygden eller besökare 
från andra delar av Sverige och utlandet om parke-
ringssystemets förträfflighet genom att byta leve-
rantör återstår att se. 
 

”Lapp i rutan eller P-skiva räcker första timman” 
och fri parkering för besökare till Vårdcentralen i 
Fjällbacka är fortfarande vår uppfattning. Vi har 
även påpekat att reglementet för KPR (Kommunala 
pensionärsrådet) skall tillämpas i fortsättningen. 
 Vi ska heller inte glömma att det var vår medlem 
Margareta Blad i Klev som väckte frågan. Hon är 
en erfaren mobilanvändare. 
 

Text: Claes Toreld 
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Rätt svar på Boktitlarna, sid 11 

 

 

 

 
 
 
 

Höstens promenader 
 

Höstens sista promenad för föreningens medlem-
mar gick över kulturella marker i Vrångstad, där 
gravfält, domarringar och en av Sveriges mest väl-
bevarade långdösar kunde ses. Området är välskyl-
tat, där man kan läsa historiska fakta.  
 

Gravfältet på Vrångstad 
 

I somras, innan restriktionerna hade lättat, pla-
nerade promenadkommittén för höstens promena-
der. Normalt brukar fyra vandringar planeras in un-
der september månad. Nu satsades på promenader 
på måndagar under tre månader, inalles 12 gånger. 
Behovet att träffas var stort och vandringarna mot-
svarade tydligen medlemmarnas förväntan. I snitt 
har 55 personer deltagit i varje promenad och den 
sammanlagda sträckan är 4,5 mil. En person har 
sportat alla 12 gångerna och flera har bara missat en 
gång. 
 

 
Kaffet lät sig smakas på Brobergtorpet på Utgård 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den första promenaden i augusti var en härlig som-
markväll då deltagarna kunde gå lättklädda i skogen 
vid Sjöröd och till Utgård. Allt eftersom märktes 
höstens antågande och varmare kläder fick plockas 
fram. Alla de kommande promenaderna gick också 
i uppehållsväder, även att regnet hängde i luften 
några gånger. 
 
Flera medlemmar har varit engagerade och lagt pro-
menader i varierande natur och på olika platser i 
kommunen. Besöket på Lyckliga grisar i Kville, ut-
med havet i Bovallstrand i solnedgången, den 
gamla häradsvägen på Vidingen, den nyanlagda 
grillplatsen vid Barkemyr, landsvägar utmed koha-
gar på Wrem, och torpställen i Utgårds om-giv-
ningar för att nämna några av de miljöer som delta-
garna bekantats med. Många platser var nya bekant-
skaper och man förvånas över så mycket som finns 
att beskådas i närområdet. 
 
Nya vandringar planeras i april – maj och troligen 
kommer obekanta trakter att besökas. Vi ser speci-
ellt fram emot att möta våren med blåsipporna på 
Hamburgö och med gullvivorna på Valö.  
 

Kommittén för promenaderna tar gärna emot tips på 
lämpliga rundor. Med parkeringsplatser - det är of-
tast det största kruxet! 
 

Kolla annons i Veckovis! 
 

  Inga-Lill Sörgard 
 

 
Vandringen vid Bovallstrand 

Avs: SPF Seniorena Kvillebygden 
c/o Barbrro Torstensson 
Rödhammar 20 
457 41 FJÄLLBACKA 


