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Styrelsen för SPF Seniorerna Lindesberg överlämnar härmed verksamhetsberättelse för tiden

1 januari-31 december 2018

Styrelsen haft följande sammansättning.
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Sekreterare Eva Ståby

Vice sekreterare Leif Ohlsson

Kassör Hugo Kreij

Vice kassör Gerd Sköld Ylikoski

Registeransvarig Krister Hedman

Ledamöter Ingrid Beskow

Barbro Österberg

Styrelsens verksamhet och deltagande i distriktssammankomster och
regionala arrangemang.

Styrelsen har haft 8 sammanträden som är protokollförda. Första onsdagen i varje månad utom
juni-augusti har varit ordinarie sammanträdesdag. Sammanträdena har varit förlagda till
Vuxenskolans lokaler.

Styrelsen har fungerat som planerare för underhållningen på månadsmötena.

Information av olika slag har lämnats på månadsmötena och 4 st SPF-Nytt har skrivits och delats
ut till alla medlemmar.

Ledamöter har deltagit i en del sammankomster anordnade av distriktet samt i seniormässan som
anordnats av Lindesbergs kommun.Vidare deltog vi i Lindedagen.

Distriktsstämman var förlagd till City Konferenscenter i Örebro år 2018 och sex personer i
styrelsen deltog.

Månadsmötena

Månadsmötena har varit välbesökta under år 2018 och många har träffats, pratat och haft trevligt.
Mötesplatsen för månadsmötena har varit Församlingshemmet i Lindesberg den tredje onsdagen
kl 14.00 utom på våravslutningen då vårlunchen serverades i Uskavi.

Kaffe, smörgås och kaka har serverats och lotter har sålts. Risgrynsgröt

med skinksmörgås serverades i december.

Information från styrelsens olika punkter, angående resor, motion och studier har lämnats.



Huvudprogram:

Januari: Föreläsning av Arne Johnsson

Februari: Årsmöte och uppträdande av

 Mars: Martin Almgren gästade oss

April: Info från räddningstjänsten och vårdguiden.

Extra möte Peter Flack, Bo Jardler och Bo Fransson, Skivor till kaffet.

Maj: Vårlunch med tipspromenad och lekar i Uskavi.

Augusti: Aktivitetsdag på Lindesbergs Golfklubb.

September: Svenska ortsnamn - Gunilla Jonsson Ermedal. Hörsel och trafikinfo.

Oktober: Toms Swingorkester från Eskilstuna

November: Hans Fredlund.smittskyddsläkare och SPF Kören med orkester.

December: Luciatåg från Kristinaskolan.

KPR, Lindesbergs kommunala pensionärsråd.

I Lindesbergs kommunala pensionärsråd (KPR) representerades SPF av  Rune Åkerblom, med
Arne Andersson som ersättare.
Under 2018 har kallelse utgått till fyra sammanträden. Förutom genomgång av budgeten för vård
och omsorg har trafikfrågor med tyngdpunkt på parkering, samt den planerade övergången av
järnvägen vid den nya vårdcentraen varit uppe till diskussion.
För 2018 har beslutats att KPR skall knytas till kommunstyrelsen i stället för till socialnämnden
och att Kommunstyrelsens ordförande skall vara ordförande i rådet i stället för socialnämndens
ordförande.
Pensionärsrådet skall innom sig utse ett arbetsutskott med uppgift att förbereda ärenden samt
utarbeta förslag till beslut som skall föreläggas rådet.

Rune Åkerblom

Studier och kamratcirklar

Vår studieverksamhet har skett i samarbete med Stdieförbundet Vuxenskolan. Vi har fortfarande
svårt att få tillräkligt många deltagate för att ha ekonomiska möjligheter att starta några
datacirklar.
I övrigt har studieverksamheten flutit på bra och vi har haft ungefär samma deltagarantal i våra
cirklar som tidigare år. Vi hoppas på ett bra 2019 med ett utökat studieintresse och nya friska
ideer till ämnen att studera.



Bowling

Måndagar kl.15.00-16.00 är reserverade för SPF bowlare på arenahallen i

Lindesberg. Några fler har tillkommit under året så ca 30 personer spelar med ett

stort och glatt leende. I början och slutet på terminen så festas det med en trevlig lunch och flera
deltagare tar en fika efter prestationerna. En mycket trevlig samvaro.

Birgitta Jansson

Rese- och Kulturkommittén

Kommittén har haft sju planeringsmöten under 2018, deltagit i utbildningar, som ordnats av Spf-
distriktet och har arrangerat sex olika resor. Vi har också haft otaliga telefonkontakter mellan oss
för att planera och genomföra våra resor.
Information om resorna har skett dels på hemsidan, muntlig information på månadsmöten och i
informationsbladet, som Spf Seniorerna Lindesberg ger ut till alla medlemmar.

I april åkte vi till Norrköping. Där besökte vi Arbetets museum. Vi blev guidade, tittade själva på
utställningar och åt god mat. I maj for vi iväg på en längre resa till Tjeckien. Under sju dagar fick
vi uppleva städerna Prag, Ceske Krumlov, Ceske Budejovise och Kutna Hora med sin katedral.
Vi besökte en bondby och vi fick komma till ölets huvudstad Plzen. Allt var fantastiskt.
I augusti åkte vi på vår andra utlandsresa. Denna gång med buss till Alsace, Pfalz och Asselheim.
Även här gjordes utflykter till olika ställen. Vi deltog i vinprovningar, handlade vin och åt god
mat. Vi var på vinfest och i Asselheim gick vi i en parad utklädda till Vikingar. Efter paraden
deltog vi i stadens vinfest och njöt av både mat och dryck.
I oktber begav vi oss till Rejmyre. Där blev vi guidade inne på glasbruket och fick uppleva hur
glasblåsarna tillverkade olika glasformer. Sedan inhandlades det diverse glasföremål. Efter lunch
äntrade vi bussen för att åka till Björke vävstuga. Vi fick en intressant och underhållande
information. Magnifika dukar, löpare och gardiner fanns att köpa. Vi besökte också själva
väveriet och avslutade med kaffe.
I slutet av oktober for vi med full buss till Säffle och såg musikalen en Spelman på Taket. Efter
en bejublad föreställning, som vi alla var tagna av, så anmälde sig en handfull personer till nästa
års föreställning av musikalen Chess på Säffleoperan,.
Slutligen i december åkte vi på den obligatoriska julbordsresan till Åland. Nytt för denna gång
var att vi kunde välja mellan att äta julbord i buffén eller på en av restaurangerna på båten. Det
blåste en del på morgonen så det var lite svårt att hämta frukosten till bordet men alla var nöjda
ändå.

Ett stort TACK till alla glada resenärer!

Margareta Burman och Anne- Christine Kreij



Bridge

Bridgen ger många tillfällen till trevlig gemenskap. Det är ca: 24-26 spelare i veckan som kan
intyga detta. Det finns plats för fler.

Vi hälsar alla nybörjare som elit välkomna. Vi träffas tisdagar.

Ulla Andersson

SPF kören med orkester

Kören har under verksamhetsåret 2018 haft 26 repetitioner förlagda till måndagseftermiddagar i
Vuxenskolans lokaler. Kören har bestått av 25 sångare bestående av båda herrar och damer.

Som en gemensam aktivitet besökte kören Knotsbol i Karlskoga för att se Peter Flacks revy.

Avslutningen i maj månad genomfördes traditionsenligt med sill och färsk potatis.

Avslutningen i december bjöds körmedlemmarna på kaffe och semlaliknande saffransbulle.

Under det ordinarie SPF-mötet i november framträdde kören inför ett fullsatt församlingshem.

John Jäderqvist

Friskvård

Friskvårdskommittén har erbjudit promenader i grupp i skog och mark med start från
parkeringen vid Gröna bron.

Det blev elva promenader under april – juni och tio under aug. – okt.

6 – 11 personer deltog varje gång. Vi gick 3-4 km under ca 2 tim och med fikapaus.

Ulla Örn och Gert Svensson

Brevduvor

För att minska utgifterna på porto så gör våra brevduvor en enastående insats
till föreningen. De distribuerar SPF-Nytt och övrig viktig information till
medlemmarna i Lindesberg och Frövi. Ett stort TACK till  Harriet Persson,
Christina Dahlström som klistrat etiketter och sorterat till alla duvslag som finns. Ett stort Tack
till Lyckoklövern som tagit hand om posten och som duvorna kunnat hämta i affären. Ett
jätteTACK till alla duvor som har gått eller cyklat  runt och delat ut SPF-Nytt.

Harrieth Persson



Kaffekommittéerna

Ett sort TACK vill vi också ge till alla SPFdamer som inhandlat, brett goda smörgåsar, dukat
och kokat kaffe till oss på månadsmötena. Efter så har det snyggats upp på borden och diskat
efter oss.

Lotterikommittéerna

Ett stort TACK alla som sålt  lotter ordnat med fina vinster. Lotter är lättsålda

och ger SPFkassan en bra inkomst.

Hemsidan

Vår hemsida www.spf.se/lindesberg har fått fler besökare och den rekommenderas till alla som
har dator och där finns aktuell information.

Sven Burman är vår webbredaktör och håller hemsidan föredömligt uppdaterad.

SPF-Nytt

Ett annat viktigt organ för att alla medlemmar i SPF skall få information om aktuella kommande
händelser är SPF-Nytt. Vi kan läsa om saker som skall ske i vår förening. SPF-Nytts ansvariga
utgivare har varit Arne Andersson. Sven Burman har varit den som skrivit och som tryckt bladet.

SLUTORD

Nu när versamhetsåret 2018 är till ända kan vi se tillbaka på ett innehållsrikt år med trevlig och
skiftande verksamhet i SPF Seniorerna Lindesberg. Medlemsmöten har varit välbesökta med
intressanta och roandee inslag.



Medlemsantalet har under 2018 varit strax under 600 personer.

Det är mycket som ska fungera i en förening och om alla hjälper till behöver inta bara några få
dra det tunga lasset. Allt blir mycket trevligare då.

Till er som lämnar ett uppdrag av olika anledning eller fortsätter ert arbete, ett hjärtligt tack.

Lindesberg den 6/2-2019
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