
                         Årsberättelse 2019. 
 
Urshults SPF Seniorerna får härmed avge verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Styrelsen har under året bestått av ordf. Nils Almkvist, sek. Anna Wiktorsson, vice sek. 

Kerstin Frändebo, kassör Ingemar Carlsson, vice kassör Kerstin Frändebo, webbansvarig 

Elsie Karlsson samt ledamöterna  Ing-Marie Bostam-Hegnelius, Irma Karlsson, Hans 

Bengtsson och Anita Jonasson. 

 

Två styrelseledamöter har deltagit på Distriktsstämman i Växjö, samt flera i styrelsen har varit 

på olika funktionärsutbildningar. Under året har Fyrklövern (SPF-föreningarna i Tingsryds 

kommun) haft gemensamma möten i Väckelsång, Tingsryd, Urshult och Ryd samt 

gemensamma fester med mat och dans i varje förening. Urshult och Ryd har även haft gökotta 

ihop. Medlemsantalet är 132, 4 avförda,och 20 nya medlemmar. 

 

Januari; Vi hade bjudit in Lydia Svensson att hålla en föreläsning ”Vägen ut-efter 28 år som 

nunna” mycket intressant. Välbesökt med drygt 150 st gäster, vi serverade kaffe med 

hembakat. 

 

Februari; Årsmötet inleddes av ordf. Anna Wiktorsson som hälsade ett 60 tal medlemmar 

välkomna och överlämnade ordet till Marie-Anne Leek. Mari-Anne höll en parentation en tyst 

minut till minne över våra avlidna medlemmar. En dikt upplästes varefter ”Larsas” spelmän 

framförde ett stämningsfullt musikstycke på nyckelharpa. Gunnar Andersson valdes att leda 

dagens förhandlingar. Medlemmarna Karin Svensson, som fyllt 90 år, och Alf Johansson, 

Else-Britt Karlsson, Sven-Albin Karlsson, Jean Leek, Marianne Mattern, Ingrid Neikter, 

Ingabritt Svensson, Lennart Svensson som har fyllt 80 år uppvaktades med presentkort och en 

ros. Ing-Marie Bostam-Hegnelius informerade om nyheter från KPR. Elsie Karlsson, vår 

webbansvarig lät ett bildspel från det gångna året rulla på duken.                              

Föreningen bjöd på kaffe och semla.                                                                                       

SPF Tingsryd Östra hade sin årliga fyrklöverfest 1 februari med middag och dans till Trasthes 

orkester.               

  

Mars; Vi bjöd in till ”Afternoon tea” på hotellet Urshult med underhållning ”Den gamla 

dansbanan - en nostalgitripp”av Mildred Persson. 

   

April; Studiebesök på Flåboda plantskola därefter lunch på Korrö. På Korrö möttes vi av 

Bryggmästare Carl Fredrik Uebel, ägare och patron på Korrö 1865-1881, som guidade oss 

runt på Korrö. Kerstin Frändebo hade fixat detta. Mycket trevligt.                                               

Vi hade vår årliga fyrklöverfest, påskbuffe´, på skärtorsdagen med dans till Erik Arnolds 

orkester.  

   

Maj; Det var dags för vår gökotta tillsammans med SPF Ryd som vi hade förlagt till 

Lunnabacken. 

 

Juni; Hemlig resa med trevlige Dag Runessons buss som gick till Ljungby. Vi besökte 

Begravningsmuseet, Sven Ljungbergs museum, lunch på Gästgivaregården, ett 

garverimuseum i Ryssby och på hemvägen Ålshults Cafe. Mycket trevligt.                                         

 



    

Juli; Grillfesten på Södra Ekenkajen blev väldigt lyckad. Det kom ett 50 tal personer som 

gick  tipsrunda, lyssnade på musik provade boule, grillade eller bara umgicks. Det gör vi om 

igen. 

 

Augusti; Halvdagsresa med egna bilar hamnade först på Asa Herrgård där det blev god 

lunch med info om herrgården. Fortsatte till Lädja snickerimagasin och avslutades på Elin 

Wägners ”Lilla Björka”med kaffe och info av Carl-Johan Krantz. 

 

September; Ryds SPF hade sin Fyrklöverfest denna månad i Parken Urshult. Den var 

välbesökt och trevlig. 

 

Oktober; Vi besökte Langes i Virestad där vi bjöds på frukost och informerades om höstens 

trender och om företaget. Väldigt trevligt.   

  

November; Väckelsångs SPF hade sin Fyrklöverfest med mat och dans. Välbesökt. Vi 

gjorde ett studiebesök på Småland Airport Växjö. I Parken hade vi information om1177 av 

Lisbeth Karlsson och demonstration av hjärtstartare av Irene Augustinsson. Vi serverade kaffe 

med hembakat. 

 

December; I väntan på julen ”Det strålar en stjärna” underhållning av Leif Adolfsson och 

Magnus Björkman. Vi serverade risgrynsgröt och skinksmörgås. Mycket uppskattat.  

 

Övrigt: Under året har medlemmarna spelat bingo på Äppelgården, boule på idrottsplatsen 

och bowling i Tinghallen i Tingsryd. Under sommaren har en grupp medlemmar gått 

rullstolspromenader med boende på Äppelgården. Vid de flesta månadsmötena har vi även 

haft lotterier. Flera av medlemmarna har även gått datorkurs på Lärcenter. 

 Fyrklöverfesterna fortsätter i vanlig ordning. Alla har gått med vinst utom en. 

Ett varmt tack till våra medlemmar, och föreningens styrelse tackar för förtroendet och 

hoppas att verksamheten blir till lust och glädje för Urshults SPF även under 2020. 

Vi tackar även Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. 

    

 
   
           Vid pennan Anna Wiktorsson 

                              Sekreterare 
                  

                    Styrelsen 

 
 

 
   

 


