
VÄRINGBYGDENS SENIORER

Verksamhetsberättelse gällande år 2021
Styrelsen för Väringbygdens seniorer avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 
2021. Under året har styrelsen bestått av följande personer:
Rose-Lill Pettersson, ordförande Ann-Britt Fridén, vice ordförande
Maritha Johansson, kassör Gunilla Nilsson, sekreterare
Kerstin Sjöqvist, vice sekreterare Anna-Lisa Eriksson, styrelseledamot
Eimer Johansson, styrelseledamot Siw Johansson Prytz, 
styrelsesuppleant
Jan-Erik Wallin, styrelsesuppleant
År 2021 började som år 2020 slutade. Coronan/Covid 19 samt nya sorter gjorde att vi fick 
ställa in våra möte i januari-årsmötet, medlemsmötet i februari, auktionen i mars, 
aprilmötet samt framflyttade årsmötet i maj. Under året har vi varit ca 140 medlemmar.

Vi hade digitala styrelsemöten under januari – maj. Vi träffades digitalt genom hhtps://
meet.jit.si/Varingbygdensseniorer. Vi hade digitala möten och den 11 januari var vi 6 
medl, 8 mars var vi 6 medl, 19 april 5 medl, 4 maj 6 medl. 7 juni och 29 juni hade vi 
styrelsemöte utomhus vid scoutstugan. Den 7 juni var vi 6 medlemmar. Den 29:e var vi 8 
närvarande och då var gamla och nya styrelsen inbjudna. Den 9:e augusti hade vi 
styrelsemöte med 6 medl och den 13 sept var vi 8 medlemmar och var nu inomhus i 
Scoutstugan. Den 1 nov hade vi styrelsemöte hemma hos Rose-Lill och Lennart. Vi var 
sex medl från styrelsen samt Rune från kören Samklang och Agneta från ABF som var 
inbjuden av vår ordförande. 22 nov var 6 av oss på styrelsemöte i Scoutstugan.

Vi startade upp och inbjöd till Gökotta söndag 30 maj. Vi träffades vid Vakällan, 
Dagstorp och det var strålande väder. Vi gick en promenad, fikade och bjöds på sång och 
musik. Göken gol och stämningen var på topp. Det blev bättre tider och vi följde 
restriktionerna. Vi kunde börja träffas.

17 juni, Snapen, årsmöte. Vi kunde hålla vårt årsmöte denna dag och dessutom fick vi 
besök av den skönsjungade gruppen Fyrton. Mycket uppskattat! Kaffe med goda 
smörgåsar serverades och ett antal böcker lottades ut. 
19 augusti Tid att umgås i Frösve församlingshem. Vi träffas och trivs stod på 
programmet och så blev det. Det kändes att vi var på gång i det strålande vädret. Fin 
samvaro och hopp om en ljusare framtid. Korv med bröd samt kaffe med kaka smakade 
gott. Våra musiker och sångare bjöd på ett fint program inomhus. 

23 september bjöds det in till något nytt och det blev väldigt uppskattat. Hemmagjord 
grynkorv med goa potäter och senapssås serverades och det blev njutbart. Tack för det. 
Gillis Hellberg kåserade kring grynkorven varefter det smakade med kaffe och kaka. 
Värings församlingshem.

21 oktober hölls medl möte med underhållning i Frösve församlingshem. De sedan länge 
bokade och betalade Johan och Gunilla Sigvardsson kom till Frösve f-hem och bjöd på 



ett underhållande sång- och berättarprogram. 
18 november var det dags för något lärorikt och det blev det verkligen. Alla var tysta och 
man kände hur vi alla ville lyssna och lära. Det var Per Nyström, uppvuxen i Väring, 
som bjöd oss i föreningen på ett mycket lärorikt program. På ett engagerat sätt delgav han 
oss vad vi behöver veta kring första hjälpen och hur vi skall använda hjärtstartare. Vi 
träffades i Värings f-hem och där finns en hjärtstartare på väggen utanför ingången. Bra 
för alla att veta om något akut sker. 

9 december blev det dags för Luciafirande i Värings f-hem. Det blev en del 
Coronaproblem då det gällde åk 6 medverkan. Det löste sig då några föräldrar ställde upp 
vid besöket hos oss. Det var 22 elever som bjöd på ett fint luciatåg. Klassen fick en gåva 
på 1 500 kronor. Tack till alla som gjorde framträdandet möjligt! Kaffe, lussekatt och 
pepparkaka serverades och eftermiddagen avslutades med att vår kör Samklang bjöd på 
ett fint program med julsånger.

Väring 16 januari 2022

Gunilla Nilsson Rose-Lill Pettersson Maritha Johansson Ann-
Britt Fridén

Kerstin Sjöqvist Elmer o Siw Johansson   Anna-Lisa Eriksson Jan-Erik 
Wallin


