
SPF SENIORERNA Kvillebygden 

Månadsmöte i hösttid 
 

Uppslutningen var god, när Kvillebygdens SPF-förening kunde hålla sitt första månadsmöte 

efter ett och ett halvt års uppehåll. 

Något över hundra medlemmar slog sig ner runt dukade kaffebord i den höstsmyckade bygde-

gården. 

 

Även många av de lockande vinsterna på kvällens lotteribord hade höstanknytning. De flesta 

var skördealster, skänkta av medlemmarna. 

Claes Toreld, föreningens ordförande, hälsade såväl nya som gamla medlemmar välkomna, och 

han fortsatte med en stunds information. Han berättade bland annat om en resa till Falkenbergs-

revyn den 22/1, och han kom med en förfrågan till medlemmarna angående starttiden för kom-

mande månadsmöten. Ska man i fortsättningen börja mötena klockan 17 som nu, eller ska man 

i stället starta klockan 16? En handuppräckning bland mötesdeltagarna visade, att det var unge-

fär lika många som ville behålla den gamla tiden som de som ville ändra. Frågan får diskuteras 

vidare. 

 

Eva Persson i föreningens resekommitté berättade om en kommande fyradagarsresa till Dalarna 

i mitten av augusti. De som så önskar ska då kunna se konsertversionen av "Kristina från Du-

vemåla" på Dalhalla. 

 

För kvällens underhållning svarade Lasse P, Lasse Peterson, från Tjörn. Han fick snart publiken 

med sig i sitt program, där han blandade sånger till eget gitarrackompanjemang med gemytligt 

och lättsamt berättande. Hans program var uppdelat i två avdelningar, och i den första fick man 

höra visor med lokal anknytning som till exempel "Fjällbacka skärgård" av Lasse Lundberg och 

Morgan Kristenssons "Bådlivet i Hambersûnn". Som sista nummer före fikapausen framfördes 

den smått ekivoka "Husarvisan", där Lotta Toreld och Lasse P sjöng duett, hon som bondhustru 

och han som en misstänksam äkta man. 

 

Mötesdeltagarna ombads av försiktighetsskäl att sitta stilla vid kaffeborden och vänta på sin 

förtäring. Styrelsemedlemmar och medhjälpare gick runt och såg till att alla fick kaffe eller te, 

smörgåsar och "dammsugare". 

 

I sin andra avdelning berättade Lasse P om Ruben Nilson, målare, visdiktare och plåtslagare. 

Lasse framförde fem av Ruben Nilsons underfundiga visor, bland andra "Fimpen och tänd-

stickan" och "Trubaduren". Efter sitt uppskattade program fick Lasse P ta emot varma applåder 

av åhörarna och en blombukett av Claes Toreld. 

 

Inget månadsmöte utan ett kåseri av Leif Karlsson, Leif i Bottna, och även denna gång fick man 

höra en roande betraktelse över vardagslivets små glädjeämnen och förtretligheter. 
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Uppslutningen i Kville Bygdegård var god, när SPF Kvillebygden hade sitt månadsmöte. 

 

 
Lasse P underhöll med visor, både av lokala förmågor och av Ruben Nilsson. 

 

 
Lasse P och Lotta sjöng duett, hon som bondhustru och han som en misstänksam äkta man. 

 

 


