
 

Verksamhetsberättelse 2022 för SPF Seniorerna Tenhultsbygden. 

Vid årsskiftet 22/23 hade föreningen 102 medlemmar.   

Styrelsen har under 2022 bestått av: Lars Sandblad, ordförande, Marita Elg, vice ordförande, Håkan 

Andersson, kassör, Britta Andersson, sekreterare, Gunvor Antoniusson, Charlotte Sundqvist och Inger 

Palmberg ledamöter. Programansvariga har varit Charlotte Sundqvist och Inger Palmberg. 

Boule har spelats två gånger i veckan. I Hovslätt under vintersäsongen och under sommarhalvåret på 

boulebanan i Tenhult tillsammans med PRO. 

Under våren 2022 har föreningen haft 6 månadsmöten och två tillsammans med andra 

pensionärsföreningar. Den 23 mars ordnade SPF en gemensam träff med RPG och PRO i 

Allianskyrkan. Då kom Jazz i Baljan och underhöll med gladjazz.  

Den 4 april hade vi besök av Irene Rask, den 2 maj var vi inbjudna till Öreseums SPF och den 9 maj 

kom John Bauerkören och sjöng för oss. I början av maj gjordes ett studiebesök till Work System i 

Tenhult. En stor skara medlemmar hörsammade inbjudan.  

Den 9 juni avslutade vi terminen med en resa till Kinda Kanal anordnad av makarna Antoniusson. 

Höstterminen började med ett månadsmöte då Maria och Lennart Erlandsson berättade och visade 

bilder om honungsbiet. Den 29 september var vi inbjudna till Allianskyrkan av RPG. Underhållare där 

var Lars Lisa Andersson. Måndagen den 3 oktober kom Hackspettarna och till månadsmötet den 7 

november var det Fredrik Arenhall som var inbjuden. Terminen avslutades den 5 december med att 

Anna Hultin visade hur man gör vackra jularrangemang med blommor. 

Den 14 oktober åkte föreningens medlemmar på en utflykt till Habo och Mullsjö. I Habo fick vi 

guidning i den gamla kyrkan och i Mullsjö åt vi lunch på Björkhaga pensionat. 

Hemsidan har skötts på ett mycket förtjänstfullt sätt av Gunnar Wahlström.                                                                                                                                                  

SPF Tenhultsbygden har tre kaffegrupper som på ett smakfullt och trevligt sätt undfägnat oss vid 

månadsmötena. 

Lotterier och vinster har dessutom ordnats av Inger Gunnarsson och Jan-Erik Antoniusson 
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Gunvor Antoniusson            Charlotte Sundqvist 
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