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SPF Tölö 40 år. Minnesskrift 2002 - 2011 
 
Denna skrift är en uppföljning till de tidigare minnesskrifterna 
Tölö Pensionärsförening 20 år. Minnesskrift 1972 – 1992  
Tölö Pensionärsförening SPF 30 år 1992 – 2001 
Dessa båda skrifter återfinns på vår hemsida 
www.spfpension.se/tolo under fliken nostalgi. 
 
SPF Tölö hade sitt första sammanträde i februari 1972. Man beslöt 
att bilda en folkpensionärsförening ansluten till SPRF (Sveriges 
Pensionärers Riksförbund). Föreningens namn blev Tölö 
Pensionärsförening. Första mötet hölls i Tölö Bygdegård (senare 
Tölögården).  
Den första styrelsen bestod av Hilding Andersson (1895 – 1979), 
ordförande, samt ledamöterna Gösta Persson (1906 - 1996), 
Valborg Andersson (1900 – 1993), Erik Zachrisson (1900 - 1992) 
och Ingeborg Beckman (1898 - 1989). 
 
Som framgår av minnesskrifterna har många varit aktiva i föreningen 
under åren. Här vill vi bara nämna några namn.  
 
Paret Irene Månsson (1923 – 2011) och Lars Månsson (1919 – 
2012) var aktiva i styrelsen under många år. Lars var bl. a. kassör 
under åren 1987 – 1999 och Irene var bl.a. sekreterare under åren 
1989 – 1993. Andra namn att nämna är Kerstin Höglund, Sigrid 
Bengtsson, Anita Benkowski och Marianne Hjertqvist-Olsson.  
 
Hilding och Valborg i den först styrelsen var gifta och deras barn 
Göte, Lennart och Gerd, har alla varit aktiva inom föreningen. 
 
Vi tackar alla nuvarande och tidigare medlemmar, som gjort det 
möjligt att skriva denna minnesskrift och hoppas den skall bli till en 
smula glädje för våra medlemmar.  
 
 
Erik Altenstedt och Bertil Lundgren. 
 

http://www.spfpension.se/tolo
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2002 
2002 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande Gunnar Larsén 
Vice ordförande Erna Gustafsson 
Kassör Göte Andersson 
Sekreterare Anita Benkowski 
Vice sekreterare Ingemar Börjesson 
Ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
 Hildur Gustafsson 
Suppleanter Sigrid Bengtsson 
 Brita Lundin-Ivarsson 

 
Tölö Pensionärsförening SPF hade vid 2002 års slut 98 medlemmar. 
Avgiften har varit 140 kronor 
 
Den 14 maj gjorde vi en bussresa i Småland i ”Utvandrarnas spår”. 
Via Halmstad. Simlångsdalen och Ljungby kom vi till Växjö och till 
Utvandrarnas Hus. Där fick vi en lokal guide som visade oss runt i 
huset och sedan även guidade oss under hela färden genom 
”Utvandrarbygden”. Vi fick verkligen gå i Wilhelm Mobergs spår, bl.a. 
på hans födelseplats i Moshultamåla och besöka  Klasatorpet, likaså 
platsen för inspelningen av Kristina från Duvemåla.  Lunchen på 
Klintagården bestod av ”Mobergare” kaffe och kaka. 
 
Resan blev mycket uppskattad och var välordnad tack vare Ernas 
och Ragnars engagement 
i resekommittén. 
 
Vi har på våra medlemsmöten haft många intressanta föredrag och 
underhållning t.ex. Per Elfving har visat oss bilder och berättat om 
Fårö. Rektor Zander från Kungälvs Folkhögskola har berättat om 
starka kvinnor i Norden. Vi har haft besök av äldreombudsmannen 
Eva Welling-Örtlund, som redogjorde för oss om sitt arbete.  Gunvor 
Andersson har berättat och visat bilder från sina resor i Peru. Vid 
vårt medlemsmöte i november hade vi Olle Magnusson från Bokia . 
Han presenterade höstens aktuella böcker. För 
musikunderhållningen har vår trogna Jonnys Trio spelat, sjungit och 
lett allsång.  
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2002  
 
Årets sammankomster avslutades med en traditionell julfest på 
Kungsbacka Värdshus den 5 december, och vi firade samtidigt 
föreningens 30-årsjubileum. Under kvällen utdelades en 
jubileumsskrift, som sammanställts av Lars Månsson och Anita 
Benkowski. 
  
Under Hillevis och Ingemars ledning har vi promenerat med stavar 
och spelat boule och fikat ute i naturen vid lämplig väderlek. 
 
Under Elsa Gullängs och Marianne Hjertqvist-Olssons ledning har vi 
under hösten påbörjat en ny studiecirkel, där vi läser om landskapet 
Bohuslän. 
 
Alla våra sammankomster har varit underhållande och gemytliga 
med kaffebjudningar och lotterier. 
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2002 
 

 
Klasatorpet. Bostad för huvudpersonen i filmatisering av Utvandrarna. 
 

 
Moshultamåla. Wilhelm  Mobergs födelseplats.  
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2003 
2003 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande vakant 
Vice ordförande Erna Gustafsson 
Kassör Göte Andersson 
Sekreterare Anita Benkowski 
Vice sekreterare Ingemar Börjesson 
Övriga ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
 Hildur Gustafsson 
Suppleanter Sigrid Bengtsson 
 Brita Lundin-Ivarsson 

 
Tölö Pensionärsförening SPF hade vid 2003 års slut 79 medlemmar. 
Avgiften har varit 140 kronor. 
 
Den 13 maj gjorde vi en bussresa tillsammans med föreningen Hem 
och Samhälle ”bland Bohusläns Öar”. Den startade tidigt på 
morgonen från Varlaparkeringen och gick via Älvsborgsbron över 
Hisingen och vidare till Kungälv och sedan över Tjörnbroarna. 
Alldeles vid brospannet satte vi oss ner och fikade och beundrade 
den vackra utsikten. Färden gick vidare till Klädesholmen där vi 
hade möjlighet att köpa med oss lite sillkonserver. Nästa mål var 
Morlanda kyrka.  Där kunde vi lyssna på kyrkoherde Mats Hålands 
berättelse om kyrkan, vilken inspelats på en kassett. Det mest 
anmärkningsbara i kyrkan är orgeln, som lär vara den äldsta 
spelbara orgeln i Sverige. Vi gick därefter runt på kyrkogården och 
tittade bl.a. på familjen Bildts grav. 
 
På Gullmarsstrands hotell i Fiskebäckskil åt vi en god lunch. Efter 
lunchen gick bussturen till Skaldjursbankarna i Uddevalla, som är en 
geologisk världsattraktion. Hemfärden gick via den nya 
Sunningebron och Ljungskile. 
 
På våra medlemsmöten har vi haft underhållning av bl.a. Anita och 
Per Elfving, som berättade och visade bilder från deras resa i 
Kaukasus. Medlemsmötet i april, som inföll på skärtorsdagen, 
ordnade vi ett välfyllt påskbord med allehanda läckerheter. 
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2003 
 
Vi hade uppvisning av florister från Hjälmeskulla och fick även lära 
oss att göra små blomsteruppsättningar. Komminister Anders 
Ingmår berättade och visade bilder från sina upplevelser i Lappland 
och på november månadsmötet fick vi av NTF en lektion i 
trafikkunskap för oss äldre bilförare. 
 
Årets sammankomster avslutades med traditionell julfest på 
Kungsbacka Värdshus den 11 december.  
 
Under Hillevi Torberntssons och Ingemar Börjessons ledning har vi 
promenerat med stavar. Spelat boule ute på Fors och i Kungsbacka 
Boulehall nu i höstas.  
 
Under Marianne Hjertqvist-Olssons  och Brita Lundin-Ivarssons 
ledning har vi påbörjat en ny studiecirkel, där vi läser om landskapet 
Närke. 
 
Alla våra sammankomster har varit gemytliga och underhållande 
med musik av vår trogna Jonnys Trio, lotteri och kaffebjudningar. 
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2003 
 

 
Klädesholmen 
 

 
Ljungskile 
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2004 
2004 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande Lennart Andersson 
Vice ordförande Erna Gustafsson 
Kassör Göte Andersson 
Sekreterare Anita Benkowski 
Vice sekreterare Ingemar Börjesson 
Ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
 Hildur Gustafsson 
Suppleanter Sigrid Bengtsson 
 Brita Lundin-Ivarsson 

 
Tölö Pensionärsförening SPF hade vid 2004 års slut 78 medlemmar. 
Avgiften har varit 140 kronor 
 
På vårt medlemsmöte den 18 mars hade vi besök av Maj Bengtsson 
från Brottsofferjouren och på april månadsmötet berättade Inge 
Andersson från Fjärås om pepparrotsodlingen. 
 
Av höstens program för våra medlemsmöten hade vi den 16 
september besök av Doktor Corfitz Grönvall., som berättade om 
medicinernas inverkan både på oss människor och på naturen. Den 
14 oktober hade styrelsen inbjudit Maria Egeröd från kommunens 
Medborgar- service och den  11 november fick vi lyssna till Lennart 
Granelds berättelse om Lina Berg- Sandell. 
 
Under våra medlemsmöten har vi träffats och utbytt tankar vid 
kaffebordet samt lyssnat till musik av Jonnys trio efter givande 
föredrag. Dessutom har vi haft sedvanligt lotteri. 
 
Under Marianne Hjertqvist-Olssons och Brita Lundin-Ivarssons 
ledning har vi under våren avslutat landskapskursen om Närke och 
under höstterminen påbörjat en studiekurs om Göteborg. Den 
planerade resan till Närke kunde dock ej genomföras dels på grund 
av för få anmälda resenärer och dels på grund av den därav rätt 
höga kostnaden. 
 
Hillevi Torberntsson och Ingemar Börjesson har ordnat för våra 
aktiviteter med boule och promenader. 
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2004 
 
Under årets senare del har vår förening tillsammans med 
Kungsbackas övriga 6 SPF-föreningar samarbetat för att lägga upp 
hemsidor. Den gemensamma hemsidan blev klar i slutet av året och 
de egna hemsidorna är till största delen färdiga. 
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2005 
2005 bestod styrelsen av: 

Ordförande Lennart Andersson 
Vice ordförande Erna Gustafsson 
Kassör Göte Andersson 
Sekreterare Anita Benkowski 
Vice sekreterare Ingemar Börjesson 
Ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
 Hildur Gustafsson 
Suppleanter Sigrid Bengtsson 
 Brita Lundin-Ivarsson 

 
Tölö Pensionärsförening, SPF hade vid årets slut 73 medlemmar 
Medlemsavgiften har varit 140 kronor. 
 
Till vårt medlemsmöte den 17 mars hade vi inbjudit Per Gösta 
Rinsell, som berättade om Göteborg. Lite om stadens historia och 
om dess sevärdheter och om intressanta personer från förr. Efter 
föredraget underhöll Jonnys Trio med musik. 
 
På månadsmötet i april hade vi  besök av kommunalrådet Åke 
Eliasson, som är engagerad i Brottsförebyggande Rådet, BRÅ och 
informerade oss om deras arbete. 
 
På september-månadsmötet fick vi höra Veikko Hyttinen berätta om 
den helige Sai Baba i Indien. Dennes otroliga och fantastiska arbete 
för de utsatta i Indien. 
 
Oktobermånadsmötet bjöd Eric Ello i ord och bild på hans långa och 
händelserika cykelfärd från södra Afrika till hemorten i Fjärås. 
 
Till månadsmötet den 10 november kom Gunvor Andersson och 
berättade och visade diabilder från sin fotvandring i de Österrikiska 
alperna. 
 
Under månadsmötena har vi efter intressanta föredrag också haft 
trevlig samvaro vid kaffebordet samt lotteri och utdelning av vinster. 
Under Marianne Hjertqvist-Olssons och Brita Lundin-Ivarssons 
ledning har vi på vårkanten läst vidare om Göteborg. Den 27  
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2005 
 
september började vi på en ny studiekurs om Skåne under ledning 
av Margareta Sandgren och Brita Lundin-Ivarsson. 
 
Den 28 april gjorde vi en rundtur med buss i Göteborg med Steve 
Dempe som guide och några dagar senare den 3 maj gjorde några 
medlemmar en busstur till Sjötofta i Västergötland till gården 
Fagerhult och beundrade 100 tals olika sorters blommande 
påskliljor. 
 
Tillsammans med Föreningen Hem och Samhälle fick vi följa med på 
en bussresa till julmarknaden på Wapnö slott, och därifrån till 
Laxbutiken för lunch. 
 
Sedan långt tillbaka har styrelsens medlemmar varje vår bjudit de 
boende på Tölö Servicehem på kaffe och nybakade kakor samt haft 
underhållning med musik av Jonnys Trio, vilket har uppskattats 
mycket av både de boende och personal. 
 
Hillevi Torberntsson och Ingemar Börjesson har sörjt för våra fysiska 
aktiviteter och lett boulespelet både utomhus i somras och i  
Kungsbacka Boulehall senare i höstas. 
 
År 2005 avslutades med julfest på Kungsbacka Värdshus med 
underhållning av Jonnys Trio, besök och sång av Kungsbackas 
Luciakandidater, god mat, hög stämning  samt lotteri. 
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2005 
 

 
Påskliljor på gården Fagerhult i Sjötofta. 
 

 
Wapnö slott 
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2006 
2006 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande Lennart Andersson 
Vice ordförande Erna Gustafsson 
Kassör Göte Andersson 
Sekreterare Anita Benkowski 
Vice sekreterare Ingemar Börjesson 
Ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
 Anita Franzén 
Ersättare Sigrid Bengtsson 
 Brita Lundin-Ivarsson 

 
Tölö Pensionärsförening, SPF hade vid årets slut 84 medlemmar. 
Medlemsavgiften har varit 165 kronor. 
 
På vårt medlemsmöte den 16 mars berättade Rektor Nils Zandhers 
om Selma Lagerlöfs liv och hennes uppdrag att skriva en 
geografibok för barn och som blev en berättelse om Nils 
Holgerssons underbara resa. Jonnys Trio både inledde och 
avslutade med passande vissånger till föredraget. 
 
På medlemsmötet den 20 april informerade Demenssköterskan 
Susanne Lundin om demenssjukdomarna och vården från 
kommunen och av anhöriga. 
 
På medlemsmötet den 14 september kom Susanne Nilsson från sitt 
företag  Ergonomera och demonstrerade och sålde 
handikappvänliga hjälpmedel. Jonnys Trio underhöll oss med musik 
efter Susannes demonstration. 
 
Till vårt medlemsmöte den 12 oktober kom Stig Karsegård och Sven 
Lange och berättade och visade diabilder och planscher över ”Tölö 
som en av Sveriges äldsta stenåldersplatser”. 
 
På vårt medlemsmöte den 9 november spelade Harry Persson piano 
och hans fru Marianne sjöng till hans ackompanjemang. Det blev 
både wienermusik och Ernst Rolf-melodier. 
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2006 
 
Vi har under våra medlemsmöten fått lyssna till både musik och 
intressanta föredrag samt kunna vara tillsamman under gemytliga 
förhållanden med lite mat och kaffe samt lotteridragningar.     
 
Under Margareta Sandgrens och Brita Lundin-Ivarssons ledning har 
vi i början på förra året fortsatt vår studiekurs om Skåne samt 
startade en ny kurs om Lappland på höstkanten.    
 
Den 26 april gjorde vi tillsammans med Hem och Samhälle en 
bussresa i Knallens fotspår, med besök på Ekelunds Väveri. 
Kaffepaus och rundvandring i Vänga Kvarn, och en guidad tur på 
Borås textilmuseum samt lunch på Militärpalatset . 
 
Den 9 maj gjorde 42 medlemmar en bussresa till Skåne och en tur 
runt Ivösjön den s.k. ”Humleslingan” samt besök på Bäckaskogs 
slott med middag på slottet.  
 
Den 27 september var vi 24 medlemmar, som samåkte i egna bilar 
till Peter Korns trädgård i Eskilsby där Peter berättade om sina 
växter.  Efter rundvandringen i skogsträdgården körde vi till Stora 
Håltets kafé. 
 
Den 16 oktober gjorde vi en bussresa till Radiostationen Grimeton 
där vi fick kaffe och fralla samt information om hur radiostationens 
kom till. Lunchen serverades på Åkulla Fritidsgård. Efter maten reste 
vi till Ekelunds Väveri i Horred. 
 
Året avslutades med julfest på Kungsbacka Värdshus med glögg, 
god mat och dragspelsmusik av Rune Boberg. Gertie Andersson 
sjöng och ledde allsången. 
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2006 
 

 
Per Elfving och Birgitta Sundberg 
 

 
Lennart Andersson (Ordförande 2004 till och med 2010) 
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2007 
2007 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande Lennart Andersson 
Vice ordförande Erna Gustafsson 
Kassör Brita Kjellberg 
Sekreterare Anita Benkowski 
Vice sekreterare Ingemar Börjesson 
Ledamöter Anita Franzén 

 Marianne Hjertqvist-Olsson 
Ersättare Sigrid Bengtsson 
 Brita Lundin-Ivarsson 

 
Tölö Pensionärsförening, SPF, hade vid årets slut 96 betalande 
medlemmar och 5 intresseanmälda. Medlemsavgiften har varit 165 
kronor. 
 
Till vårt medlemsmöte den 15 mars kom 37 medlemmar och 
lyssnade till Komminister Anders Ingmårs berättelse om sitt intresse 
för fåglar och Anders visade också en del diabilder. 
 
Till vårt medlemsmöte den 19 april kom också 37 medlemmar för att 
höra på Redaktören Chico från Kungsbacka Tidning och hans 
berättelse om sitt händelserika liv som journalist. 
 
På månadsmötet den 13 september hade vi musikunderhållning av 
Trubadurerna ”Duo med luta” Dom berättade om sig själva och sina 
egentillverkade instrument, 12-strängade lutor. Till mötet kom 39 
medlemmar. 
 
På månadsmötet den 18 oktober underhöll oss Gunvor Andersson 
med berättelse om sin resa i Mexico och visade många vackra 
diabilder.  46 medlemmar kom till detta möte. 
 
På månadsmötet den 15 november berättade Komminister Staffan 
Åkerlund om våra världsarv. 
 
Vi har på våra medlemsmöten haft tillfällen till att vara tillsammans 
under trevliga förhållanden med underhållning av skilda slag, samt 
blivit serverade kaffe med tilltugg och haft vinstdragningar av vårt 
lotteri. 
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2007 
 
Vår studieledare, Margareta Sandgren, har under vårterminen 
fortsatt och avslutat kursen om Lappland. Höstens studiekurs om 
världens religioner har lockat många medlemmar och hölls av 
komminister Staffan Åkerlund och Anita Franzén. 
 
Den 7 maj samåkte vi till Råö Rymdobservatorium där vi fick en 
gedigen undervisning i astronomi, och drack sedan kaffe på Kafé 
Unique. 
 
Den 21 maj åkte vi tillsamman i egna bilar till Peter Korns trädgård i 
Eskilsby.  Efter rundvandringen intog vi kaffe och fralla på Stora 
Håltets kafé. 
 
Den 11 juni gjorde vi med Olofsson Bussbolag en resa, ”Gårdarna 
runt sjön” med besök på Torpa slott m.fl. ställen och lunch på 
Åsundsholms Herrgård. 35 medlemmar var med på resan. 
 
Den 25 september samåkte vi ut på Onsala-landet med besök i 
Onsala kyrka, Vagnsmuseét och Båtmuseét. Guidning i Onsala 
kyrka av Åke Carpentier och i Båtmuseét av Stig Karsegård. I 
Båtmuseét serverades vi kaffe och fralla inför vidare färd till 
Mårtagården, där Ulla-Britt Svensson guidade. 
 
Hillevi Torberntsson och Ingemar Börjesson ha sörjt för våra 
aktiviteter med boulespel , under sommarhalvåret utomhus och i 
Kungsbacka Boulehall under vinterhalvåret  och även trevliga 
promenader. 
 
Den 2 mars bjöd våra styrelsemedlemmar de boende på Tölö 
Äldreboende på hembakade kakor och kaffe samt 
musikunderhållning av gruppen ”Sjung och Le”. 
 
Året avslutades med julfest på Kungsbacka Värdshus för 51 gäster 
från vår förening med glögg och god mat samt med underhållning av 
Gertie Andersson , Alf och Stig Andersson, som både spexade och 
sjöng. Därefter fick vi Ris á la Malta, kaffe och pepparkakor samt 
frukt och godis , och till slut  hade vi dragning av mycket fina 
lotterivinster. 
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2007 
 

 
Torpa slott 
 

 
Duo med luta 
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2008 
2008 bestod styrelsen av:  

Ordförande   Lennart Andersson 
Vice ordförande  Anita Franzén 
Kassör  Brita Kjellberg 
Sekreterare  Anita Benkowski 
Vice sekreterare  Ingemar Börjesson 
Ledamöter  Erna Gustafsson 
  Marianne Hjertqvist-Olsson 
Ersättare  Sigrid Bengtsson 
  Brita Lundin-Ivarsson 

 
SPF Tölö Pensionärsförening hade vid årets slut 116 betalande 
medlemmar och 11  intresseanmälda. Medlemsavgiften har varit 165 
kronor 
 
Till vårt månadsmöte den 13 mars kom 54 medlemmar. Leif 
Cederloo underhöll oss med bohuslänska, göteborgska och norska 
skämthistorier . 
 
På vårt månadsmöte den 17 april underhöll Harry och Marianne 
Persson med pianomusik och sång. Sedan berättade Patrik 
Bräutigam om företaget och visade hur man gör en marsipangris. 44 
medlemmar kom till månadsmötet. 
 
På vårt månadsmöte den 11 september berättade Niels Friedrich om 
sin släkting, konstnären Carl Larsson, och visade diabilder från 
Sundborn. 
 
Till vårt månadsmöte den 16 oktober kom 48 medlemmar och 
lyssnade till komminister Sven Svedulfs berättelse om Egypten och 
världens äldsta kyrka, den koptiska. 
 
Till vårt månadsmöte den 13 november kom 53 medlemmar. 
Älvsåkers Visgrupp underhöll oss med sång och musik till basgitarr 
och dragspel. Efter Visgruppens sångprogram berättade turistchefen 
Marie Herkenstam om Kungsbacka som kultur-, handels- och 
turiststad. 
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2008 
 
Under våren fortsatte vi våra studier om världens religioner med 
komminister Staffan Åkerlund. Kursen lockade många deltagare och 
studieledare var Anita Franzén och Marianne Hjertqvist-Olsson.  
Under höstterminen har vi haft varierande cirklar om Indien, om 
biodling, hörselfrågor, trafikregler, schack och kost och motion. 
Höstens cirklar ordnades av våra studieledare Marianne Hjertqvist-
Olsson och Anita Elfving. 
 
Vi har även gjort några bilutflykter.  
14 februari åkte vi till Synagogan i Göteborg . 
Den 4 april bilade vi tillsammans till Johannesgården, klostret i 
Västra Frölunda. Moskén i Högsbo besöktes också. 
Den 24 april åkte vi med Olofssons buss till Sjötofta och 
påskliljefälten. 
Den 3 september besökte vi Ryttmästarbostället. 
Vi gjorde också ett studiebesök på Smedjans äldreboende den 16 
september. 
Den 21 oktober fick vi vara med om en inspelning av 
Postkodmiljonären i Göteborg. 
Den 22 november besökte vi Wapnö julmässa.  
 
Ingemar Börjesson och Ove Norrman har sörjt för våra aktiviteter 
med boulespel både inomhus i Kungsbacka Boulehall och utomhus 
samt ordnat trevliga promenader. 
 
Den 22 februari bjöd styrelsemedlemmarna de boende på Tölö 
äldreboende på hemmabakade kakor och kaffe. Gertie Andersson 
och Stig och Alf Andersson underhöll med musik och sång. 
 
Året avslutades med julfest på Kungsbacka Värdshus för 61 gäster 
med glögg och god mat samt med underhållning av Gertie 
Andersson, Alf och Stig Andersson. 
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2008 
 

 
Ryttmästarebostället 
 

 
Synagoggan i Göteborg 
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2009 
2009 bestod styrelsen av:  

Ordförande  Lennart Andersson 
Vice ordförande  Anita Franzén 
Kassör  Britta Kjellberg 
Sekreterare  Anita Benkowski 
Vice sekreterare  Bertil Lundgren 
Ledamöter  Marianne Hjertqvist-Olsson 
  Rune Andersson 
Ersättare  Sigrid Bengtsson 
  Brita Lundin-Ivarsson 

 
SPF Tölö Pensionärsförening hade vid årets slut 140 betalande 
medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 175 kronor. 
 
Till vårt månadsmöte den 12 mars kom 46 medlemmar. Birgitta och 
Lennart Graneld berättade och visade diabilder från deras besök 
hos Amishfolket i USA. 
 
Till månadsmötet den 16 april kom 58 medlemmar. Gunilla Franzén 
och Håkan Garin berättade om deras spännande segling i Antarktis 
och visade vackra bilder därifrån. 
 
Till månadsmötet den 10 september kom 57 medlemmar. 
Författaren och forskaren Jan Olof Nilsson berättade med stor 
inlevelse om Halland under andra världskriget, och om möten med 
soldater som hamnat i Sverige och återvänt till sina hemland. 
 
På månadsmötet den 15 oktober underhöll ”Duo me´luta” med sång 
och musik och lite mellansnack om visornas tillkomst för 44 av våra 
medlemmar. 
 
På månadsmötet den 12 november underhöll vår organist Mikael 
Fridén på piano och Bengt Ove Gunnarsson på klarinett, och även 
tvärflöjt, med musik av våra klassiska kompositörer och även av 
nutida musiker.  52 medlemmar kom till mötet. Efter musikunder-
hållning presenterade Carina Möberg Hemservice i Halland AB. 
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Efter programmen har vi blivit serverade kaffe och smörgås samt 
hemmabakad kaka av vår duktiga serveringspersonal, Ulla, Inga och 
Maj. 
 
Under vår- och hösterminerna har vi läst om världsarven under 
ledning av Ove Norrman, Marianne Hjertqvist-Olsson och Anita 
Elfving har varit studieansvariga. 
 
Söndagen den 22 februari åkte vi med Olofssons Bussbolag till 
Falkenbergs-revyn och efter föreställningen drack vi kaffe på 
Björkängens kafé. 
 
28 medlemmar reste den 17 april med buss till TV-3:e inspelning av 
”Jag vet vad du gjorde i lördags” i studion Gamlestaden, Göteborg. 
 
Den 12-14 juni reste vi med Olofssons Bussbolag till Öland med 
övernattningar i Kalmar. Vi var 43 som följde med på resan. 
 
Vi samlades i Kungsbacka Simhall den 7 september och fick visning 
och information om gym, vattengympa och styrketräning av Håkan 
Linderstam. 
 
Den 12 oktober gjorde vi en dagstur till utställningen av ”Bondens 
år” i Cesarstugan och på vägen dit besökte vi  Gustaf Dahléns 
Museum i Stenstorp. Vi gjorde också ett uppehåll vid Falbygdens 
ostbutik. 34 var med på dagsturen. 
 
Ove Norrman och Ingemar Börjesson har sörjt för våra aktiviteter 
med boulespel både inomhus i Kungsbacka Boulehall och utomhus, 
samt ordnat trevliga promenader. 
 
Den 27 mars bjöd styrelsemedlemmarna de boende på Tölö 
servicehem på hemmabakade kakor och kaffe. Gertie och Stig 
Andersson underhöll med musik och sång. 
 
Året avslutades med julfest på Kungsbacka Värdshus för 57 gäster 
med glögg och god mat samt med underhållning av Ingvar 
Gunnarsson, som spelade gitarr, sjöng och berättade historier. 
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Besök på Öland 
 

 
Besök på Öland 
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2010 
2010 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande  Lennart Andersson 
Vice ordförande  Anita Franzén 
Kassör  Britta Kjellberg 
Sekreterare  Bertil Lundgren 
Vice sekreterare  Erik Altenstedt 
Övriga ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
  Rune Andersson 
Ersättare  Inga Johansson 
  Ulla Ottosson 

 

Pensionärsföreningen SPF Tölö hade vid årets slut 144 betalande 
medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 175 kronor. 
 
Vid årsmötet 11 februari deltog 60 medlemmar som efter avslutade 
förhandlingar fick lyssna till Henry Fredriksson som sjöng och 
spelade till eget gitarrackompanjemang samt på ett mycket trevligt 
sätt berättade historier. Dessutom informerade kommunens 
trafikstrateg Chatarina Nyberg tillsammans med John Hesselgren 
från Västtrafik om kollektivtrafiken i kommunen. 
 
Till vårt månadsmöte den 18 mars kom 45 medlemmar. Ingela och 
Maths Håland berättade på ett fängslande sätt om sin resa till 
Sydafrika. 
 
Till månadsmötet den 15 april kom 48 medlemmar. Margareta 
Söderström, dotter till ”Västgöta-Bengtsson”, berättade mycket 
medryckande om sin legendariske far. 
 
Till månadsmötet den 16 september kom det 57 medlemmar. Då 
gästades vi av TV-kändisen Leif ”Loket” Olsson som verkligen bjöd 
på sig själv när han berättade och sjöng. Stig och Alf Andersson 
medverkade också. 
 
Till nästa medlemsmöte, den 14 oktober, kom 56 medlemmar som 
fick lyssna till ett intressant föredrag av hjärtspecialisten Marianne 
Hagman. 
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Månadsmötet 11 november gästades av 55 medlemmar. Stig 
Andersson, Bengt Johansson, Christer Nordström och Leif 
Samuelsson berättade om hjärt- och lungräddning varefter Alf och 
Stig Andersson underhöll och ledde allsång. 
 
Under vår- och höstterminerna har vi haft studiecirklar totalt 12 
gånger om halländska författare, vetenskapens historia, Bohuslän 
och julens traditioner. Ove Norrman, Marianne Hjertqvist-Olsson och 
Anita Elfving har varit duktiga cirkelledare. 
 
Året avslutades med julfest på Kungsbacka Värdshus för 40-talet 
gäster med glögg och god mat samt med underhållning av Eva 
Bartholdsson och Torbjörn Johansson som framförde ett mycket 
trevligt och uppskattat musikprogram.  
 
Dessutom har vi haft promenader på måndagarna och boule på 
tisdagarna. 
 

11 mars 
41 deltagare 

Studiebesök hos Ge-Kås i Ullared. Imponerande 
information med bildspel om företaget 

16 mars 
23 deltagare 

Polisen besöktes. Polischefen informerade om hur 
polisen arbetar 

22 april24 
deltagare 

Inbjudna till en ord. busstur ”Tölö runt”. Provresa 
med Västtrafik 

11-13 juni 
32 deltagare 

Tredagarsresa i Bohuslän. En resa i historien där 
många sevärda platser besöktes. Övernattningar i 
Ljungskile Folkhögskola och utflykter med buss och 
båt företogs. 

12 augusti 
36 deltagare 

Endagsutflykt i Kullabygden. Kullens fyr, krukmakeri 
och givetvis fikabesök hos ”Flickorna på Skäret”. 

11 oktober 
14 deltagare 

Vid vårt besök i Vallda och Släps kyrkor blev vi 
guidade av Per Andersson som bl.a. berättade om 
välkände prosten Hjortberg. 

13-14 okt    
4 deltagare. 

Ålagille i Simrishamn. Tvådagars samåkningsresa 
med SPF Fjärås. 

22 oktober 
35 deltagare 

Jul på Hjuleberg. Julmarknadsresa i 
Falkenbergstrakten. 
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Båtutflykt  
 

 
Tre medlemmar på ljugarebänken 
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2011 
2011 bestod styrelsen av: 
 

Ordförande  Erik Altenstedt 
Vice ordförande  Anita Franzén 
Kassör  Britta Kjellberg 
Sekreterare  Bertil Lundgren 
Vice sekreterare  Anita Elfving 
Övriga ledamöter Marianne Hjertqvist-Olsson 
  Rune Andersson 
  Inga Johansson 
  Ulla Ottosson 

 
Pensionärsföreningen SPF Tölö hade vid årets slut 157 betalande 
medlemmar. Medlemsavgiften har under året varit 190 kronor. 
 
Vid årsmötet 10 februari deltog 62 medlemmar som efter avslutade 
förhandlingar fick lyssna till trubaduren Kjell Clase som på ett 
förtjänstfullt sätt sjöng och spelade till eget gitarrackompanjemang. 
 
Till vårt månadsmöte den 17 mars kom 55 medlemmar. Nils 
Zanders, f.d. rektor för Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, berättade 
på ett fängslande sätt och med stor inlevelse om vår store poet 
Gustaf Fröding. 
 
Till månadsmötet den 5 maj kom 46 medlemmar och lyssnade till 
Gertie, Alf och Stig som underhöll oss med sång och musik. Denna 
gång serverades en mycket uppskattad vårlunch. Under lunchen 
visades bilder från föreningens bildarkiv som återfinns på vår 
hemsida. 
 
Sista medlemsmötet under våren hölls den 26 maj tillsammans med 
39 medlemmar. Vid detta möte berättade Kjell Carlsson om en 
spännande seglats med ostindiefararen Götheborg. 
 
Till månadsmötet den 15 september kom det 49 medlemmar och 
lyssnade på intressanta föredrag om hörsel. Vi fick också intressant 
information om anhörigstöd av en av kommunens fyra 
anhörigstödjare. 
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Till nästa medlemsmöte, den 13 oktober, kom 47 medlemmar som 
fick lyssna till kantor Mikael Fridén som till eget 
gitarrackompanjemang sjöng och berättade om Birger Sjöberg. 
Mikael läste även några dikter av vår senaste nobelpristagare 
Tomas Tranströmer. 
 
Månadsmötet 10 november gästades av 60 medlemmar. Professor 
Rolf Ekman höll ett fascinerande föredrag om hjärnan. 
Genomgående i Ekmans ”budskap” var att vi ska vara aktiva både 
fysiskt och psykiskt. Om hjärnan har roligt hänger kroppen med. 
Mötet var ett samarrangemang med Tölö församling. 
 
Året avslutades 1 december med julfest på Kungsbacka Värdshus 
med glögg och god mat. 
45 gäster inklusive Älvsåkers visgrupp som underhöll. 
 
Efter programmen på medlemsmötena har vi blivit serverade kaffe 
och smörgås samt hembakad kaka av vår duktiga 
serveringspersonal Lilian, Inga och Maj. 
 
Under vår- och höstterminerna har vi haft studiecirklar totalt 12 
gånger om halländska författare, vetenskapens historia, Berlin, 
svensk och halländsk historia samt julens seder.  
Ove Norrman, Marianne Hjertqvist-Olsson och Anita Elfving har varit 
duktiga cirkelledare. 
 
Dessutom har vi haft promenader och bowling på måndagarna och 
boule på tisdagarna.  
 
Resor och utflykter under året: 
 

23 februari Bussresa till Falkenbergsrevyn 

13 april Guidad busstur i Göteborg med omnejd inkl. 
guidning på Operan och restaurangbesök 

12-15 maj Resa till Berlin 

19 oktober West Side Story på Göteborgsoperan 

18 november Julmarknadsresa till Osterian i Falköping och 
Dagsnäs vid Hornborgasjön 
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Berlin 
 

 
Månadsmöte 


