
   Svenljunga 

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga. 
 

 

Hids festplats onsdagen den 18 augusti 2021 kl. 14.30 med Bilrally 13,00. 

Höstens första månadsträff inleddes med Bilrally 13,00 från Förrådsgatan i 
Svenljunga där 11 fordon kom till start. Rally gick via Revesjö, Holsljunga till Hids 
festplats med 10 st rebusfrågor. 

De som inte deltog i rallyt anslöt till Hids festplats där ordförande Peter hälsade 74 
medlemmar välkomna till träffen. Han hälsade även musikanterna Thore Olofsson 
och Hans Holmqvist, med ett ursprung från Thor-Eriks orkester, välkomna. De 
underhöll med många goda visor och härlig dansbandsmusik under eftermiddagen. 
Det svängde gott och några par tog sig en svängom.  

Föreningen har fått 9 nya medlemmar sedan förra året. Dessa hälsades välkomna. 
Totalt är vi nu 501 medlemmar. 

Peter informerade om den telefon som finns för bokningar av månadsträffar som går 
till Kaffekommittén med nummer 070-4301302. Folkets Husföreningen i Svenljunga 
har ställt frågan om några av våra medlemmar kan tänkas hjälpa till vid 
filmvisningarna. Dessa skall i så fall ta kontakt med Ove Lundin eller Catrin Wolgner. 
Vår kassör Sture uppmanade att vid betalningar till föreningen skall, när det gäller 
Resor, bankgirot användas. I övrigt gäller swish och kontantbetalning. 
Resekommittén meddelade att det finns några platser kvar på resan till Lundens 
Trädgård, samt att den hemliga resan blir 23 september mellan 9,00-17,00. Mer 
information kommer snart på Hemsidan och i BT. 

I övrigt kunde vi prova lyckan på Chokladhjulet och lotteriet där mycket gott och fint 
fanns att vinna. Kaffekommittén bjöd på kaffe med dopp. 

Eftermiddagen avslutades med dragning på lotteriet och Programkommittén 
presenterade resultatet från Bilrallyt. Vann gjorde Jan-Olof och Carina Johansson. 
2:a blev Sten och Kristina Lundin. 3:a Leif Lundgren och Irena Albinsson. Alla hade 8 
rätt men skiljdes åt av skiljefrågan. Presentkort delades ut till samtliga. Stort grattis 
önskar vi er. 

Vid sen eftermiddag återvände vi hemåt mycket nöjda efter en trevlig sammankomst. 

 

 

Peter Björding   Inga-Britt Högberg 

Ordförande    Sekreterare 



 


