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Äntligen!  Det var ordförande Gun Oscarssons första ord till de medlemmar som hade 

församlats i Equmeniakyrkans lokaler enligt strikta avståndsregler. Hon berättade att det 

senaste mötet var på dagen för 18 månader sedan på grund av den pandemi som vi alla 

genomlidit. Men nu var återseendets glädje stor! Dagens officiella programpunkt var 

årsmöte vilket egentligen skulle hållits senast i februari månad. 

 

För att skapa rätt stämning inför årsmötesförhandlingarna ledde Lottie Jernberg-Bergman 

allsång med tre välkända sånger med Lasse Oscarson vid pianot. Vid nästa möte kommer 

föreningskören åter att vara på plats och nytränade. 

 

Som ordförande för årsmötet valdes Åsa Prytz. Hon började med att gå igenom delar av 

årsberättelsen och de flesta deltagarna blev då nog förvånade över hur många aktiviteter 

som sker, även under ett år som detta, och hur många medlemmar som är engagerade. 

Därefter rapporterade kassör Bernt Pettersson och revisorerna om föreningens sunda 

finanser vilket renderade styrelsen ansvarsfrihet för sitt arbete 2020 samt att budgeten för 

2021 godkändes. Nu följde val till styrelse och funktionärer 2021 vilket helt följde 

valberedningens förslag. Årsmötet slutade med att valberedningen blev omvald och att Åsa 

och Bengt Bolander tackades för arbetet med årsmötet. Alla avgående befattningshavare 

avtackades därefter med stor blombukett för sina mångåriga insatser för föreningen i olika 

roller. 

 

Efter årsmötet tog Christer Kinhult över scenen med sin förstärkta välljudande akustiska 

gitarr. Tillsammans med denna och Kristers fina röst fick deltagarna njuta av ett potpurri av 

älskade sånger skapade av storheter som Sven Ingvars, Ted Gärdestad, Hasse Andersson, 

Sonja Hedenbratt och Robban Broberg 

 

Som avslutning på månadsmötet bjöd föreningen på kaffe med wienerbröd vilket var 

synnerligen uppskattat efter det långa mötet. 

 

 

//Anders Forserud 

0705-46 89 86 

 

Vid kaffet på nedre plan informerades om följande: 

Berndt Petersson påminde om att cykelturerna är sista måndagen i månaden. Start från 

Equmeniakyrkan kl 09:00. 

Lena Finnhult önskar fler personer i Trivselkommittén. 

Eva Hansson efterlyste villiga rastfaddrar vid skolorna i kommunen. 

Lottie Jernberg-Bergman meddelade att vi återupptar körverksamheten. Vi ser gärna att fler sångare 

deltar. Övningarna sker kl 12:30 samma dag som vi har månadsmöten. 

Iréne Kullenberg önskar att en ny grupp tar vid efter ”Vi 6” som nu avslutar sin verksamhet. 



Gun Oscarson meddelade att Ljungbylaget i Hjärnkoll gått vidare till Distriktsfinal. 

Hon informerade även om att kommunen har anställt Camilla Axelsson, vars uppgift är att hjälpa 

äldre ensamma, som önskar komma i kontakt med andra. 

Ove Finnhult meddelade att distriktet anordnar en höstuppstart i Växjö den 3 oktober kl 14:00. Vi 

kommer att vara i konserthuset. Förbundsordförande Eva Eriksson kommer att medverka och ett 

flertal kända personer underhåller. Anmälningslistor kommer att läggas fram vid nästa månadsmöte. 

Nästa månadsmöte är den 20 september. 

 

// Ove Finnhult 

 

 

 

 

 

 


