
Verksamhetsberättelse för Norra Sandsjö SPF-Seniorerna.

Norra Sandsjö SPF-ftirening hölI årsmöte 20 februari 2018 i Möcklamo Missionshus.
Ordforande Sven-Erik Gunnarsson hälsade viilkommen.
Parentation höIls över 3 medlemmar som avlidit under 2017.
Det ftirekom ljustiindning och diktläsning som inramades av musik.
Bemt Ivarsson ledde ftrhandlingama.

Styrelsen har haft 4 möten under året.
Platser for månadsmöten, studiecirklar m.m. har varit Bygdegården, Möcklamo Missionshus,
och S andsj öfors Allianskyrka.

Några glimtar från aktiviteterna som giorts under året.
Anders Larsson har visat bilder fuän20l7,han har även visat en Åsa-Nisse-fi1m.
Berith ochAnders L. har ordnat med musik-bingo.
Astrid och Wåge Martinsson har hällit i trådarna för Trimbingo.
Vi har provat på boule och bowling.
Vi har haft besök av Robert Johansson, som sjöng och liiste små roliga stycken ur
sin bok "Humor i helgade hyddor".Det blev många glada skratt.
"Margaretha ochAnnelie" fran kommunen har gett information om fallolyckor.
Studiebesök har gjorts på Draka Kabel i Nässjö.
En eftermiddag fick vi hjälp av Birgitta och Persy Bjenning, med sång och dikter av
Stig Bergdal, Bygdens "Pelle Näver". En samling som fyllde Bygdegården.
Sommarfesten med korvgrillning, jordgubbstårtor och tipsrunda var ftrlagd till BOK-stugan i
Bodafors.
Femkampen på Ungdomsborgen har nu blivit en tradition, i år gästades vi av Margaretha
Sundbäck som underhöllmed sång och berättelser ur livet.
Promenad/stavgång har gjorts på olika platser, bI.a. på Skuruhatt.
Årets sommarresa gick Sommen runt, en god middag åts på Torpön.
2018 års julbord, som kom från Sandsjö Wiirdshus, åt vi på Bygdegarden.
En välbesökt julfest. Musik och allsang leddes av Yngve Josefsson, Inger Axelsson och
Anders Larsson.
Som vanligt har serveringsgrupperna varit trogna och serverat "gofika" på
månadssamlingarna.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 57 Personer.

Ett stort Tack till alla som bidragit till att samlingarna varit så gemytliga.
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