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Verksamhetsberättelse 2022 

På grund av den rådande pandemin fick vi ställa in några aktiviteter i början av året, vi skulle haft en 
kurs i Hjärt-lungräddning och ett studiebesök på Volvo Cars, Blå tåget. Dessa aktiviteter kommer vi 
att ha i början av 2023. 

Årsmöte hölls den hölls den 2 februari och även detta ställdes in pga. pandemin och hölls därför 
digitalt. 

26 mars gjorde vi ett besök på en Alpacka gård, Källagården, Växtorp vilket var mycket uppskattat. 
Man fick vara tillsammans med alpackorna på egen risk då de gärna spottar på de som är alltför 
närgångna. Mössor, vantar och mycket annat inhandlades. 

Lördagen den 23 april ställde vi kosan mot Dumme mosse och gjorde tillsammans med Södra 
Vätterbygden en vandring på fem kilometer. 

Den 28 april tog vi med oss ut barnen på förskolan Torsgården för att sätta upp fågelholkar och grilla 
korv, vilket var mycket uppskattat. Under kommande säsong är det meningen att barnen skall besöka 
fågelholkarna för att se vilka fåglar som bygger sin bon där. 

Den 17 maj vandrade vi utmed Torpleden i Svenljunga tillsamman med Marks lokalavdelning och fick 
lära oss mycket om de gamla torp som ligger utmed den nya vandringsleden.  

Söndagen den 22 maj begav sig några nyfikna själar till Åkulla bokskogar och vandrade sex kilometer i 
den skira grönskan. Vi såg bland annat Bexells talande stenar med många tänkvärda citat. 



Den 11 juni var det så dags för landkrabborna från Kind att få en mycket trevlig utflykt till Vinga fyr 
där vi fick guidning om fyren och byggnaderna runt fyren. Självklart var vi inne och hälsade Evert 
Taube som satt och välkomnade oss i farstun. Tur med vädret hade vi också och lugnt på havet så 
ingen blev sjösjuk. 

Så var det då dags för sommarens höjdpunkt, vandring på Hardangervidda, Norge. Resan startade 
den 27 augusti. Vi hade hyrt en minibuss och sju förväntansfulla vandrade begynte resan. Två andra 
deltagare tog sig själva mot Rjukan i husbil. Vi fick uppleva att vandra på fantastiskt vackra leder och 
bestigning av Gaustatoppen 1823 m.ö.h. Besök på tungvattenfabriken i Vemork.  

Höstterminen inleddes med medlemsmöte den 13 augusti och vi fick en trevlig stund tillsammans. 
Christer Johansson, som så sorgligt avled i november i år, berättade om Gräne gruva och vi hade en 
tipspromenad med fina STF-priser. 

Vandringens dag förlade vi i år till Hagatorpets fina anläggning i Tranemo. Vi vandrade en led på cirka 
fem kilometer tipsfrågor utmed leden. Väl i mål fick vi pröva på att pricka rätt med kastlina och hur 
man monterar och demonterar ett stormkök. 

Den 12 september besökte vi Sobackens återvinningsstation i Borås. Vi fick en guidad rundvandring 
om hur våra sopor tas om hand. Ett mycket lärorik och intressant studiebesök- 

Har inte många av oss lekt med modelljärnväg? Hur detta går till fick vi se hos Crister Petterssons 
fantastiska anläggning i Sexdrega. Modellerna är byggda av honom själv och det största loket är cirka 
70 centimeter långt, alltså inget vanligt Märkelinlok och byggnaderna är hämtade från lokala 
fastigheter.  

Året avslutades i vanlig ordning med medlemsmöte i advent den 8 december. Vi bjöds glöggmingel 
och fick lyssna till adventsmusik på fiol av Frida och Siri Persson.  Sedan avnjöt vi julmaten. Efter 
detta tittade vi på bilder från sommaren och höstens aktiviteter. Kvällens avslutades med kaffe och 
hembakad mjuk pepparkaka som Birgit bjöd oss på. 

Totalt har det deltagit 203 personer på våra aktiviteter (därav 51 från förskole vandringen), vilket får 
ses som ett gott resultat. 

Vid årsskiftet bestod lokalavdelningen av 377 medlemmar.  
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