
 

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda möten 

24 januari 

SPF Seniorerna Tanumsbygden har haft sin första månadsträff för året i 
Sockenmagasinet, Tanumshede. Bertil Gedda hälsade välkommen till ett 40-tal 
medlemmar och hälsade även välkommen till Henrik Finn från Finns 
Begravningsbyrå. Henrik skulle informera oss om något som heter 
”Framtidsfullmakt”. Av framtidsfullmakten skall det framgå att det är en 
framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter 
fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller. Den bör dateras och 
det bör göras anteckningar om fullmaktsgivarens hälsotillstånd. 
Framtidsfullmakten skall träda i kraft, när fullmaktsgivaren huvudsakligen 
saknar beslutsförmåga i den angelägenhet som fullmakten är tänkt att ge 
behörighet i och den skall vara skriftlig och bevittnad av två vittnen. 

Efter denna information serverades det kaffe och smörgås och sedan blev det 
underhållning av Tom Nordblom som spelade många kända melodier. Han 
hade för många år sedan en orkester som hette Tom Nordbloms orkester och 
de var runt och spelade i bygdegårdarna. Det var trevligt att lyssna på honom. 

28 februari 

Årsmöte i Tanums Bygdegård. Efter parentation och ljuständning hölls en tyst 
stund för våra avlidna medlemmar. Lil Hermansson läste dikten ”Längst inne i 
mitt huvud” av Barbro Lindgren. Irene Hansson spelade på dragspel melodin 
”Den vita duvan”. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Det blev 
några nyval då tre stycken i styrelsen avsagt sig omval. 

Margareta Hansson och Eva Grahn berättade om Kommunala Pensionärsrådet. 
Från och med 1 januari 2019 har man en ny organisation. Det blir fyra gånger 
om året som man skall ha möten, två gånger på våren och två gånger på 
hösten. Efter årsmötesförhandlingarna blev vi bjudna på kaffe, smörgås och 
kaka. Gruppen TonSteget från Uddevala skulle komma och underhålla oss men 
det hade blivit fel i deras bokning. Irene Hansson underhöll oss en stund på sitt 
dragspel och spelade välkända melodier att sjunga till. 

Efter detta uppvaktades Eva Grahn och Gerhard Knutsson med varsin bukett 
blommor för de hade avsagt sig omval till styrelsen. Bertil Gedda uppvaktades 
med en blomstercheck och chokladask för sitt arbete som han har nedlagt som 
ordförande i SPF Seniorerna Tanumsbygdens styrelse. 



28 mars 

Månadsträffen i mars hade vi vår räkfest som vi brukar ha på våren. Som 
vanligt fina räkor med tillbehör. Orkestern LeifzIngemarzRolandz stod för 
underhållningen och spelade sedan upp till dans. Vi var cirka 55 personer som 
var med på denna trevliga tillställning. 

Under våren har vi haft fem promenader. Första promenaden var den 7 april 
och den var på Kolmyrarna. Den var lagd av Märta Thorvall, Ingemar Wilholm, 
Barbro och Yngvar Kristiansen. 20 personer var och gick promenaden. 

Den 14 april var andra promenaden. Den startade från Rasta och gick runt i 
området. Ulla Karlsson och Elin Johansson hade lagt denna promenad. Denna 
gång var det 19 personer som deltog. 

Den 22 april startade promenaden från Tanumsfönstret. Den var lagd av Irene 
och Filip Hansson. 11 personer deltog på denna promenad. 

Från Sparvallen startade promenaden som var den 28 april. Den lades av 
Gunilla och Magnus Hagberg samt Lil Hermansson. Endast sex personer deltog. 

Sista promenade för våren var den 5 maj och den var vid Resö hamn. Berit Sten 
och Margareta Hansson hade gjort denna promenad. 16 personer var och gick 
denna promenad. 

25 april 

Månadsmötet i april hade vi hemvaktmästaren Roland Andersson som 
informerade oss om vad han kan komma hem till oss och hjälpa till med, till 
exempel hänga upp gardiner, tavlor m m. Därefter serverades ärtsoppa,  
ostknäckebröd, kaffe och kaka. Gruppen ”Ingenting” från Kville underhöll oss 
sedan med musik och även lite sång. 

30 maj 

Vi hade gökotta denna dag på Ranebo. Vi var 13 personer som kom. Det 
regnade mycket så vi var i den lilla stugan som man får låna. Vi skulle ha grillat 
korv men vi hade med oss varmt vatten så det blev varm korv med bröd istället. 
Frågetävlingen gick också bra att ha inomhus. 

11 juni 

Vi var 59 personer som gjorde en resa med kanalbåten ”Bellevue” på en sträcka 
av Göta Kanal. Buss kom och hämtade oss i Tanumshede och vi blev körda till 



Sjötorp där vi gick ombord på båten. Där blev vi serverade förmiddagsfika som 
bestod av tekaka och kaffe.  

Sedan startade vår kanalresa och kaptenen berättade om Göta Kanals historia. 
Det blev god lunch som bestod av rökt Vänerlax, potatis och en god sås. Vid 
tretiden kom vi fram till Töreboda där bussen hämtade upp oss för vidare 
hemfärd till Tanumshede. Det blev även bussfika på hemvägen. En trevlig 
utflykt med våra medlemmar blev det denna dag. 

28 augusti 

Vår biltipstur startade även denna gång från Bullaregården. Det blev kaffe och 
bulle innan vi gav oss ut på denna tur. Vi körde ut från Bullaregården och vidare 
en bit till Tanumshede. Svängde sedan av mot Ödsmål och första aktiviteten för 
alla i bilen. Fortsatten sedan till Ranebo och därefter till Lurs Bygdegård där det 
var en aktivitet. Sedan fortsatte turen till Bullaregården och den sista 
aktiviteten där man kastade klot i en ring. Vi blev serverade middag med kaffe 
och kaka efteråt. Till sist blev det prisutdelning till de som hade högst poäng. 
Det var 76 personer och 25 bilar som deltog i turen. Banläggare var Bertil 
Gedda, Filip Hansson, Irene Hansson och Lil Hermansson. Irene Hansson var 
även denna gång en bra starter. 

26 september 

Från Tanums kommun hade vi inbjudit Tommy Dahlgren som kom och 
informerade oss om de nya bestämmelserna för resor inom kommunen. 
Gruppen TonSteget från Uddevalla stod för underhållningen. De skulle ju ha 
varit och underhållit oss i samband med vårt årsmöte men det hade blivit fel i 
deras bokning. De var trevliga att lyssna på. Kaffe och smörgås serverades även 
denna gång på vårt månadsmöte. 

Vi har även under hösten haft fem promenader med frågor.  

Greby gravfält 1/9 som lades av Irene och Filip Hansson och var en fin slinga 
som gick vid gravfältet. 

Tuvene parkering 8/9 som lades av Elin och Helge Johansson. Vi gick längs 
hällristningarna och upp på berget med utsikt över landskapet. 

Kämpestenen vid Tyft som lades av Ulla Edvinsson och Bertil Gedda som hade 
lagt en fin slinga i skogen. 

Ranebo 22/9 som lades av Margareta och Karl-Axel Hansson där det finns olika 
slingor att välja på. 



Tanums bygdegård SPF-lokalen 28/9. Elin Johansson hade gjort frågorna och 
Filip Hansson lade banan. 

Efteråt bjöds kaffe med dopp och en del vinster delades ut. Vi tackar läggare 
och de som gått promenaderna för trevliga träffar och vi ses igen till våren. 

27 oktober 

Det var bussresa till Åmåls gamla kyrka där vi kunde lyssna till Jeja och de 
kaxiga myrorna som framförde sånger som en hyllning till Stefan Demert. Det 
var 49 personer som åkte med bussen och denna gång fick man ha med sig 
egen kaffekorg. Det var en uppskattad föreställning. 

31 oktober 

Till detta månadsmöte hade vi inbjudit SeniorShopen som kom och visade både 
dam- och herrkläder. Vi hade sex lokala mannekänger som visade snygga kläder 
för oss som hade kommit till bygdegården. Sedan när mannekänguppvisningen 
var avslutad kunde vi handla kläder till ett bra pris. Det verkade som att de 
flesta hittade något plagg som passade. Sedan blev det kaffe och smörgås och 
denna gången hade vi även lotteri. Efter fikat blev vi underhållna av duon ”Lilla 
Bandet” som sjöng och berättade historier. En trevlig kväll för oss som var där. 

28 november  

Vi hade även denna gång julbord i Tanums bygdegård. Ordföranden hälsade 60 
personer välkomna. Julmaten var även denna gång från Rasta och som 
smakade mycket bra. Som vanligt blev vi först serverade glögg och pepparkakor 
och sedan var det bara att gå till det framdukade julbordet med mat. Även 
denna gång blev det ris à la malta till efterrätt. Sedan spelade Spelfinkarna upp 
till dans och golvet blev som vanligt upptaget av dansanta personer. I slutet av 
kvällen blev det kaffepaus och lotteridragning med många fina vinster. Även 
denna trevliga kväll var slut.  

7 december 

Denna lördag åkte vill Baldersnäs herrgård på julmarknad. När vi kom fram till 
Baldersnäs var det bokat julbuffé i det stora boningshuset. Det var en god 
julbuffé med mycket mat och lite godis fanns det också. Vi blev även här 
serverade med glögg och pepparkakor innan vi började med julmaten. Efter att 
vi hade ätit oss mätta var det bara att ge sig ut på julmarknaden och se vad som 
fanns att köpa. Denna marknad var inte så stor och hade inte så många 
hantverkare som var där och sålde sina saker men vi blev nog nöjda ändå. 
Magnus Hagberg var även denna gång en säker chaufför som såg till att vi kom 



säkert hem till Tanumshede. Till denna julmarknad var vi 44 personer som åkte 
med.   

13 december 

Även i år hade vi luciafirande i vår lokal där vi var 40 personer som blev bjudna 
på kaffe, lussekatter och pepparkakor. Birgitta Liljegren var årets lucia med 
uppvaktande tärnorna Kerstin G, Laila S och Inger J. Tomtemor var Ingrid P. 
Efter kaffet blev det sång till våra julvisor under ackompanjemang på dragspel 
av Nisse P och Bengt J. Irene H önskade oss alla God Jul och Gott Nytt År och så 
var detta luciafirande slut. 

Under året har det varit ett bra deltagarantal på våra möten, resor och fester. 

Det har under året varit 7 stycken cirklar och 24 stycken kulturarrangemang. 

Seniordans, Tanumshede, 1 stycken under våren. Ledare: Irene Hansson och Lil 
Hermansson. 

Läsecirkel, 1 stycken under våren. Ledare: Ulla Edvinsson. 

Träslöjd, 2 stycken, Hantverkshuset, Bullaren. Ledare: Ragnar Östh. 

Planering bilorientering Tanumshede, 2 stycken. Ledare: Irene Hansson och 
Bertil Gedda. 

Planering trivselkväll, Tanumshede, 1 stycken. 

Föreningen har 286 medlemmar.  

Vi har under våren dansat Seniordans i Tanums bygdegård. Sammanlagt har det 
varit 10 gånger som vi har träffats. Ledare har varit Irene Hansson och Lil 
Hermansson. 

Bouleintresset är stort. Vi spelar på Sparvallen, Tanumshede, tisdagar och 
torsdagar under vår och sommar. 

Mattcurling som vi spelar i Tanums bygdegård på torsdagar från september till 
april samlar i genomsitt 20 deltagare varje gång. 

Den 24 april och 26 november åkte aktiva inom mattcurlingen till Eds Bowling-
hall för att spela bowling och ha trevligt. 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. 

 

 



Slutligen uttalar styrelsen ett varmt tack till: 

Annonsörerna som genom sina annonser i årsberättelsen givit föreningen 
ekonomiskt stöd för att bekosta tryckningen samt utskicket till medlemmarna.  

Tanums kommun för ekonomiskt bidrag. 

Tanums folkhälsoråd för ekonomiskt bidrag. 

Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. 

Tanums IF för de fina boulebanorna vi har på Sparvallen. 

Vår chaufför Magnus Hagberg. 

Styrelsen tackar även ALLA som har arbetat och arbetar för vår förening. 

Tanumshede i januari 2020. 

     Styrelsen  

   

 

 

   

 

       


