
 

 

                         Årsberättelse 2020. 
 
Urshults SPF Seniorerna får härmed avge verksamhetsberättelse för 2020. 

 

Styrelsen har under året bestått av ordf. Nils Almkvist, v. ordf. Ing-Marie Bostam-Hegnelius, 

sek. Anna Wiktorsson, v. sek. Kerstin Frändebo, kassör Ingemar Carlsson, v. kassör Kerstin 

Frändebo, webbansvarig Elsie Karlsson samt ledamöterna   Irma Karlsson, Hans Bengtsson 

och Anita Jonasson. 

 

Det blev ett annorlunda föreningsår med många inställda träffar med underhållning på grund 

av pandemin. Under året har Fyrklövern (SPF-föreningarna i Tingsryds kommun) träffats 

sparsamt. Endast Tingsryd kunde genomföra sin fest med dans och mat. Medlemsantalet är 

132 stycken. 

 

Januari; Vi var på studiebesök på Trensum, vilket blev mycket uppskattat. Därefter åt vi 

gemensam lunch på Resort. 

 

Februari; Årsmötet inleddes av ordf. Nils Almkvist som hälsade ett 80 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  Ann-Marie Karlsson, Inger Ekholm, Ancy Enarsson, 

Roy Håkansson, Curt Ihlström och Stig Johannesson 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 14 februari med middag och dans till Cedrix 

orkester.               

  

Mars; Vi bjöd in till underhållning med Christoffer Escos som spelade och sjöng. I pausen 

njöt alla av räksmörgåsar från Börjes. 

   

April; Vår årliga påskbuffe´ fick vi tyvärr ställa in.  

   

Maj; Det planerade studiebesöket på Polishögskolan fick ställas in, likaså gökottan 

tillsammans med Ryds SPF. 

 

Juni; Bussresan till Blekinge blev inställd. Vi har börjat spela boule varje torsdag.                                         

 

    

Juli; Grillfesten på Södra Ekenkajen blev inställd, likaså Fyrklöverns sommarfest i 

Kärrasand. 

 



Augusti; Lite lättnad i restriktionerna gjorde att vi kunde ha en försenad sommarfest på 

Södra Ekenkajen, ingen grillning men Trasten och Stahren underhöll drygt 50 personer med 

sång och musik. Trevligt. 

 

September; Vi har börjat med utegympa på Södra Ekenkajen. Ryds SPF fick ställa in sin 

Fyrklöverfest. 

 

Oktober; Underhållning i Parken för högst 50 personer. Magnus Carlberg informerade om 

äldreomsorgen. Scott Goodwin kåserade på temat ”Från Australien till Årets Kronobergare”. 

Mycket uppskattat.    

  

November och December; Allt inställt på grund av hårdare restriktioner.   
 

Övrigt: Fram till mars månad kunde vi spela bingo på Äppelgården och spela bowling i 

Tingsryd. Under sommaren blev det inga rullstolspromenader. Vid de få månadsmötena har vi 

även haft lotterier. Hoppas och tror att det återgår till det normala så småningom.  

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 2021. 

Vi tackar även Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. 

    

 
   
           Vid pennan Anna Wiktorsson 

                              Sekreterare 
                  

                    Styrelsen 

 

 

 
   

 


