
 
 
Verksamhetsberättelse för 2019. 
 

Styrelsen för SPF Seniorerna Väckelsång avd 406 redovisar sin verksamhet för 2019. 

 

Årsmöte 5 februari 

Årsmötet hölls i Björkeborg 

 

Vi har haft 6 styrelsemöten och 5 medlemsmöten under året. Antal medlemmar var vid årets 

slut 122 st. 

 

Medlemsmsmöte 10 april 

Det deltog 60 medlemmar i Loke Jät. Efter mötesförhandlingarna underhöll en 

9-mannaorkester ”Bälgalaget” från Ingelstad.  Sedan serverades lax med tillbehör, kaffe och 

kaka och lotteridragning. 

 

Medlemsmöte/Sommarfest 12 juni 

Det deltog 58 medlemmar på sommarfesten i Väckelsångs hembygdsgård. Efter information 

serverades enligt tradition kall buffé. Det var lekar, tipsrunda och lotteridragning. Sist men 

inte minst kaffe och jordgubbstårta. 

 

Medlemsmöte 14 augusti 

Det deltog 33 medlemmar i Loke Jät. Efter mötesförhandlingar serverades smörgåstårta och 

kräftor. Kaffe med kaka och lotteridragning. Underhöll gjorde Hans Bild som berättade och 

sjöng och spelade dragspel om ”5 gubbar”. 

 

Medlemsmöte 16 oktober 

Det deltog 63 medlemmar på medlemsmötet i Björkeborg. Efter mötesförhandlingar 

serverades buffé och kaffe med kaka med lotteridragning. Underhållningen stod Växjös 

revykung Nils Åkesson för. 

 

Medlemsmöte/Julfest 14 december 

Det deltog 78 medlemmar på julfesten i Björkeborg.  Efter mötesförhandlingar serverades ett 

traditionellt julbord som avslutades med kaffe och kaka och lotteri. Underhöll gjorde delar ur 

Väckelsångs kyrkokör med luciatåg under ledning av Anki Lindekvist. 

 

Aktiviteter under året 

Fisketävling, bingo, boule, bowling, gymnastik, läsecirkel samt naturvandringar. 

En extrabonus var att SPF bjöd alla på julbord vilket uppskattades. 

 

Trafikdag 

En trafikdag anordnades av distriktet i Uppvidinge. 

 

Bussresor 

Den 25 september anordnades en resa till Volvofabriken i Olofström 

Den 29 november anordnades en resa till Wapnö Gård och julmarknad. 

 



Kommunala pensionärsrådet KPR i Tingsryds kommun 

Det har sammanlagt varit 4 träffar samt lika många förberedande möten med SPF och PRO-

medlemmar. Genomgående diskussioner gällande kvalitén inom äldreomsorgen. Även mat till 

äldre samt personella frågor. 

 

Uppvaktningar 

Uppvaktning med blomma har skett till de medlemmar som under året fyllt 80, 85, 90 

och 95 år. 

Enligt tradition har julblomma delats ut till de medlemmar som är 85 år och äldre. 

Födelseuppvaktning har skett vid 9 tillfällen. Julblommor har delats ut vid 7 tillfällen. 

 

Fyrklövern 

Det kommer att vara fortsatt samarbete med SPF Tingsryd, Urshult, Väckelsång och Ryd 

under 2020. Den 22 november anordnade SPF Väckelsång dans med middag. Det kom ett 

90-tal personer. Löpande möten fortsätter med Lena och Inga-Lill som representanter. 

 

 

Lena Strand Petersson   Inga-Lill Zetterlöv 

Ordförande    Sekreterare 

 

Sören Johansson   Cal-Bertil Andersson 

Kassör    Ledamot 

 

Margit Svensson   Jan-Olof Svensson 

Ledamot    Ledamot 

 

Arne Carlsson 

Ledamot 

 

 

 
 
 
 


