
Verksamhetsberättelse för Norra Sandsjö SPF-seniorerna 2017
Nona Sandsjö SPF-ftirening höll årsuröte 2l februari 2017 i Möcklarno Missionshus.
Ordftirande Sven-Erik Gunnarsson hälsade välkornmen.
Parentalion hölls över 7 medlemmar som avlidit under 2016.
Det ftirekom ljuständning och diktläsning, som inramades av musik.
Olle Johansson ledde ftirhandlingama.

Styrelsen har hafl 3 mören under årel.
Platser ftir månadsmöten och studiecirklar har varit Bygdegården, Möcklarno Missionshus
och Sandsjöfors Allianskyrka.
Samlingama har vaxit viilbesökta.

Några axplock från aktiyiteter som giorts under året.

Anders Larsson har visat bilder från gångna året.
Anders och Berith har tagit oss med in i musiklivet rred musik-bingo.
Birgitta och Harald, duo fran Skirö, gästade oss en eftermiddag, de bjöd på sång,
musik ochjoddling.
IngerAxelsson o Yngve Josefsson underhöIl en eftermiddag.
Astdd och Wåge Martinsson har trimmat oss i Trimbingo.
Manga har deltagit i studiecirkeln "Förcök inte lura mig". Konsumentvägledare
Ann-Catrin Gunnar och polisen lngemar Eriksson besökte oss och gav viktig
infonnation i ämnet.
En samling var ftirlagd till Sandsjöfoshallen där fysiotrepeut Ninni Sylvaner gav
ideer på hur vi som lite äl&e kan göra lite enkla rörelser, fiir koppens bästa.
Vi har gjort ett studiebesök på Kroxås mjölkgard.
Den arliga sommarfesten var forlagd till BOK-stugan i Bodafors. Där bjöds vi på
Korvgrillning, tårtbuffe'och tipsrunda.
En eftermiddag på Ungdomsborgen med fernkamp , börjar också att bli tradition.
Denna gången var det underhållning av Lars-Gunnar Flink.
Promenad/stavgåLng,musik- och trimbingo,boule, allsång, studiecirklar har varit populiirt.
En bussresa har gjorts till Bolmsö-Vandalorum-Vrigstads lekmuseum.Resan avslutade ned
ostkakefest.
Årets sista samling var på Sandsjö Wärdshus diir det serverades ett dignande julbord.
Severingsgmppema har varit trogna och serverat god fika på månadssamlingama.
Medlemsantalet var vid arsskiftet 62 personer.

Ett stofi tack till alla som gidrt sitt bästa fiir att vi ska ha det trevligt i ft)reningen.
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