
 

SPF Seniorerna Ljungby-Mortorp 

Verksamhetsberättelse 2019 
Under verksamhetsåret, omfattande tiden från 2019-01-01 till 2019-12-
31, har verksamheten inom föreningen varit som följer: 

Föreningen, som är ansluten till SPF Seniorernas Distriktsförbund i 
Kalmar län och till riksförbundet SPF Seniorerna (Sveriges 
Pensionärers Riksförbund), hade vid senaste årsskiftet 185 
medlemmar, fördelade på 72 män och 113 kvinnor. Medlemmarna 
har varit bosatta inom ett mycket stort område som sträcker sig från 
norr om Trekanten till Arby socken i söder, och vi har medlemmar i 
både Kalmar och Nybro. 
 
Vi sörjer och saknar de 3 medlemmar som under verksamhetsåret 
har avlidit. 

Föreningens 9 ordinarie styrelseledamöter har varit ordf. Bo 
Henrysson, sekr. Tomas Fröler, kassör Kerstin Svensson, vice ordf. 
Carl-Bertil Nelson, vice kassör Gudrun Engdahl, vce sekr. Gunhild 
Roskvist, medlems- och reseansvarig Stig Eriksson samt 
ledamöterna Ingvar Johansson och Ingrid Johansson.  

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten 2019 och då samlats 
under trivsamma former, vanligtvis i församlingshemmet Tvärskog 
eller hemma hos någon av ledamöterna. 

Ansvaret för vårt medlemsregister har vilat på Stig 
Eriksson. Ansvarig som webbredaktör har varit Ingemar Eriksson 
som sett till att hemsidan och info-appen kommit våra medlemmar 
till del. Vår hemsida är den i särklass mest välskötta av alla 
föreningar i länet. Betyget har getts av vår DS-ansvarige informatör. 

Programkommittén har bestått av fyra medlemmar och gjort ett bra 
jobb med Sylva Henrysson som sammankallande. Ronny 
Söderberg har aktivt bevakat våra intressen vid Kommunala 
Pensionärsrådets förhandlingar. Bo Henrysson och Gudrun Engdahl 
har varit våra ombud i det Lokala Pensionärsrådet. 



Utbildning mm: 
Ordförande och några medlemmar har bevistat distriktets möten, 
vidgat sina kunskaper och visat föreningens åsikter. Mötena har 
varit förlagda vid Oskarshamns Folkhögskola. Bo Henrysson har 
som ledamot i distriktsstyrelsen medverkat med bl a trafikfrågor och 
fallolyckor. Har även varit till andra föreningar och föreläst om detta. 

Under hösten så har 12 medlemmar träffats och lärt sig spela bridge 
under ledning av Carl-Bertil.  

Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
SPF Seniorerna Ljungby-Mortorp är känd för att vara en av 
Vuxenskolans mest aktiva föreningar vad gäller utbildning. Våra 
studieorter har varit, Tvärskog, Ljungbyholm och Trekanten och 
Carl-Bertil Nelson har varit vald som vår studieorganisatör.  

Textilcirkel har genomförts under ledning av Monika Holmberg på 
hyllan i biblioteket.  

En läsecirkel under ledning av bibliotekarie på biblioteket 
Ljungbyholm en gång i månaden.  

Två cirklar "Mitt 50-tal" under ledning av Gerd Bergman, Britt-Inger 
Wettborg och Britt Sandermo under våren. Två cirklar "Mitt 60-tal" 
startar och en avslutas under hösten med samma ledare som under 
våren. Eftersom det är stor anslutning så kommer en till cirkel 2020. 

En Läs- o Resecirkel fyra gånger i Trekanten under våren. 

Motionsaktiviteter 
Föreningens resor brukar ofta innebära ökad fysisk aktivitet, främst 
promenader/vandringar. I synnerhet gällde detta under sommarens 
resor då deltagarna, för att hinna uppleva så mycket som möjligt, till 
fots förflyttar sig mellan sevärdheterna. Drygt 10 medlemmar tränar 
varje vecka på Malkars i Ljungbyholm för att bl a stärka muskler och 
balans. 
(Se även under rubrikerna "Studiecirklar" resp. "Månadsmöten för 
medlemmar" och "Resor"). 

Boulens verksamhet under året 
Under 2019 har föreningens boulespelare spelat på boulebanan i 
Tvärskog och boulehallen i Ljungbyholm vid 94 tillfällen. (Prata om 



aktivitet.) I februari deltog vi med tre lag i Emmaboda, där vi 
placerades oss i mitten. Under våren deltog vi i en nationell tävling 
med ett lag som kom på fjärde plats. Vi har även deltagit i div. 1 
serien i Mönsterås där vi placerade oss på sjunde plats. Förutom 
detta har vi haft utbytestävlingar mot Södermöre och Torsås. Vid 
deltagandet i SPF syd fick vi en tredje placering. Den 24 oktober 
hade vi avslutning i Tvärskog med spel och goda smörgåstårtor. 

Månadsträffar för medlemmar 
Vid samtliga 8 medlemsträffar och vid årsmötet har under året Inger 
Håkansson, Gulli Johansson och Evy Johansson erbjudit oss att 
köpa lotter med både många och attraktiva vinster, ibland skänkta 
av medlemmar och Arla mejeri. Ungefär 4-5 lotterier varje gång har 
haft strykande åtgång och det har funnits risk för att de som kommit 
sent till månadsträffen blivit utan lott och därmed vinstchans. Nettot 
av denna lottförsäljning är en av grundpelarna i föreningens 
ekonomi. 

Under första månadsträffen i sockenstugan Ljungbyholm den 9:e 
januari träffades vi och åt gröt, skinksmörgås, kaffe med kaka. Tre 
personer besökte oss från Gotravel och informerade om resor. Ordf. 
påminde om årsmötet. Lottdragning innan hemgång. 
Föreningens ÅRSMÖTE hölls ons. 6:e febr. i Tvärskogs 
församlingshem med sedvanliga förhandlingar och val. Årsmötet 
avslutades med avtackning av avgående funktionärer och alla i 
valberedningen med en blombukett. Kaffe med tårta och 
lottdragning innan alla for hem. 
Månadsträff ons. 6:e mars i Olofsgården Trekanten med ärtsoppa 
och brödbullar innan Roland Sandberg underhöll om fotbollsminnen. 
Intressant. Sedvanligt info, kaffe och lotteridragning. 
Månadsträffen ons. 3:e april i Mariagården Påryd besöktes av Jan 
Mikaelsson som berättade underhållande om vårt viktiga livsmedel, 
vatten. Kaffet med bröd och lotterier avslutade träffen. 
Månadsträff ons. 8:e maj i församlingshemmet Tvärskog. 
Musikunderhållning av Alex och Nanne. Mycket bra. Gott kaffe med 
bröd och lotteridragning avslutade mötet. 
Ons 4:e september hölls månadsträffen i Sockenstugan 
Ljungbyholm. Trubadur Mikael Fredriksson underhöll. Mötet 
avlutades med info, gott fika och lottdragning. 
Den 2:a oktober var vår månadsträff i Påryd. Vår egen Ann-Marie 



Petersson berättade om hur man var klädd förr som brud genom att 
visa gamla klänningar. Hon visade även och berättade om 
dopklänningar. Anekdoter om hur det var förr, så vi fick skratta, bjöd 
hon också på. Efter gott fika och avslutning så åkte vi hemåt. 
Månadsträffen ons. 6 november med finstämd parentation och 
ljuständning i Karlslunda kyrka där vi hedrade och mindes de 3 
medlemmar som lämnat oss sedan förra årets parentation. Vi 
fortsatte till Mariagården där vi intog kaffe med smörgåstårta och lite 
föreningsinformation. Vår egen "Mörekören", ledd av Olle Wettborg, 
underhöll tillsammans med Ann-Katrin som spelade för oss. 
Träffen i Sockenstugan Ljungbyholm torsdagen den 12:e dec gick i 
julens tecken. Rekord på deltagandet, 96 medlemmar. Tommy 
Elmgren underhöll som tomte och vi fick avnjuta ett jättegott julbord 
innan vi fick besök av Kalmarbygdens lucia med följe som sjöng så 
vackert för oss. Kanske var detta årets höjdpunkt? Stort lotteri på 
entrébiljetten. Kaffe med kakor avslutade och så önskade vi 
varandra God Jul. 

Resor mm 
Endagsresan den 27:e maj gick först till Älmhult och IKEA-muséet. 
Där mötte våra guider upp som visade oss och berättade om allt 
som var värt att veta. Vi fortsatte vår resa med att besöka 
ljusfabriken i Urshult och plastfabriken i Tingsryd. På båda ställena 
fanns chans att lätta lite på plånboken. Fika och mat hade en 
strykande åtgång under resan. Allt var mycket uppskattat av alla 
resenärerna. 

Årets långresa den 13/8-16/8 till Danmark/Skagen blev mycket 
lyckad och uppskattad. Tomas/buss på Öland var researrangör. Vi 
började vår resa vid tretiden på natten för att hinna med färjan från 
Göteborg. I Skagen besökte vi Skagenmålarnas museum med alla 
tavlor som man aldrig kan se sig mätt på. För att komma ut på 
Grenen så åkte vi sedan buss så långt det gick och sedan med 
Sandormen. Där fotades mycket med mobilerna på resenärerna där 
haven Skagerack och Kattegatt möts. En annan sevärdighet var 
havsakvariet med alla konstiga, roliga fiskar som man inte trodde 
fanns. De har sin hemvist i haven utanför Danmark. Ett besök 
gjordes också vid "Den Tillsandede Kirke". Ett annat intressant 
besök var till Örnreservatet där vi fick se örnar och andra fåglar som 
utförde vissa trick tillsammans med hästar och personal. Vi tog även 



en liten titt på bunkrarna som byggdes till försvar under andra 
världskriget. Torbjörn, vår chaufför, tog oss runt överallt så vi skulle 
se så mycket som möjligt. Vi bodde och åt de flesta middagarna på 
hotellet i Hirtshals. 

Flera av våra medlemmar är med i Matakademin i samverkan med 
SPF Södermöre och det betyder att vi i Ljungby-Mortorp brukar vara 
inbjudna till olika sammankomster/fester. Vi har även samarbete 
med Södermöre när det gäller t ex resor. 

Styrelsens slutord 
Det är dags att lägga 2019 års verksamhet i det historiska arkivet, 
och vi gör det med stolthet och glädje. Våra c:a 190 medlemmar, 
ingen nämnd men heller ingen glömd, har med sina insatser, 
entusiasm och engagemang sett till att SPF Seniorerna Ljungby-
Mortorp står stark, beredd att gå vidare. Styrelsen tackar er alla för 
dessa uppoffrande insatser! Nu ser vi fram mot 2020 års 
verksamhet med trivsamma månadsträffar, intressanta resor och 
spännande upplevelser, men vi vill även kraftfullt engagera oss i de 
samhällsfrågor som berör oss äldre. 
Och vi ska fortsätta att ha roligt på den vägen! 

Påryd 5 februari 2020 

Bo Henrysson Tomas Fröler Gudrun Engdahl Gunhild Rosqvist 

Stig Eriksson Kerstin Svensson Ingrid Johansson Ingvar Johansson 

Carl-Bertil Nelson 

 
 


