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Succé vid sommarträff med SRF Skaraborgs 
ledarhundsgrupp.  
 
Den 30 maj var samtliga ledarhundsförare och hundar inbjudna 
till Veterinärhuset i Lidköping.  
Veterinär Håkan Ekesbo tog emot oss särskilt och hade öppet 
enkom för oss.  
I samråd med SRF Ledarhundar och Maria Lundin 
Ledarhundskonsulent hälsoundersöktes våra kelgrisar.  
Denna form av sommarmöte skulle visa sig bli något av en 
lyckoträff.  
Träffen gick ut på att hälsoundersöka och vaccinera 
ledarhundarna.   
Upplägget bestod i att Maria och veterinären gick igenom 
hunden tillsammans med hundföraren.   
På detta sätt fick alla fyra parterna ett kvitto på hur hälsoläget 
var.  
Även så fick varje hund och förare en plan på den fortsatta 
utvecklingen av hundens hälsa. Därefter diskuterades fortsatta 
och nödvändiga åtgärder för hunden.  
Enklare saker klarades av vid undersökningen.  
De ingrepp och liknande som var nödvändiga gjordes upp en 
plan för.   
Den stora fördelen visade sig vara att teamet diskuterade fram 
vad som var bra, respektive mindre bra i skötseln och 
umgänget med ledarhunden.  
Samtliga förare upplevde detta mycket positivt.  
 
Från ledarhundsverksamheten, d.v.s. Maria Lundin lovorda 
detta tillvägagångs sätt. Hon fick en närmare kontakt och ett fint 
kvitto på hur vi fungerar med våra ledarhundar. 
 
Kontentan av våra resonemang och ansträngningar under 
lördagen, utmynnade i att vi var överens om att verka för en 
fortsättning av verksamheten.  
Detta innebär att vi till nästa sommar gör om proceduren, under 
förutsättning att alla parter är överens.  
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Vi blev väldigt bra bemötta av veterinär Håkan Ekesbo, vilken 
upplät sitt väntrum och sin praktik för enbart oss.  
Vi hade med oss kaffe, och fralla, som vi avnjöt samtidigt som vi 
hade mysigt och umgicks med varandra.  
 
Emellertid tog det en stor del på den tid vi satt ut som maxtid, 
men efter veterinärbesöken hade vår egen grillmästare dukat 
upp till fest vid Ågårdshallen, (våra egna skyttelokaler).  
Hamburgarna smakade himmelskt, varefter Maria Lundin 
informerade om en del aktuella saker.   
 
Vi uttryckte vår tacksamhet till henne genom lite blommor och 
en SRF Lidköpings signerade kaffemugg. Även vår grillmästare 
Dan Nylund fick en blomma.  
 
Tyvärr kom det bara 6 av våra 14 ledarhundsekipage i 
Skaraborg.  
Men vi hoppas och tror att denna rapport ska locka några fler 
nästa år.  
 
MVH Ingrid och Sören med Dago.   
 
SRF Lidköping på en Mat och dryckesresa 
Fredagen den 22 maj gjorde SRF Lidköping på en mat och 
dryckesresa. Vi startade med att åka till Ljung och Gäsene ost. 
Där möttes vi av ostmästaren som höll en givande och 
humoristisk föreläsning om Sveriges minsta mejeriförening som 
sedan 80 år tillbaka gör egen ost på mjölk från 43 bönder, varav 
30 som är helt inriktade på mjölkproduktion inom 2,5 mils 
avstånd.  Därefter fick vi provsmaka de underbart goda ostarna 
och ev. köpa med oss ost hem.  
Vi avnjöt också kaffe innan vi åkte vidare på vår resa.  
Nästa stopp blev på Herrljunga Cider, där vi fick en kort 
information om företaget som grundades 1911. De tillverkar 
olika sorters saft, glögg, källvatten och en mängd alkoholfria 
drycker. I butiken fick vi provsmaka de olika cidersorterna och 
även köpa med oss hem. 
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En god lunch åt vi på Herrljunga hotell & konferens. 
Sista stoppet på resan var på glassgården Stommen i Håle, 
Mäjens Glass & Maräng. Ett jordbruksföretag med spannmål 
och äggproduktion med frigående hönor inomhus.  
2009 startade de en förädling av gårdens ägg till glass och 
maräng och som under 2014 utvecklas till ett produktionskök, 
café, gårdsbutik och konferens på gården. Gårdskonditorn 
bakar allt till caféet och butiken. Där fick vi kaffe och smaka på 
olika goda glassmaker. 
Proppmätta och nöjda körde Kjell Ahlén oss hem igen. 
Ett stort tack till Robert Johansson som hade arrangerat dagen. 
 
14 Juni Sommarresa i Tiveden 
Tur med vädret hade Tidaholmare, Habobor och Mullsjöbor 
under sommarresan i juni månad.  
Målet var Olshammarsgården där deltagarna fick veta det 
mesta om Verner von Heidenstam, som föddes här. 
Medlemmarna äntrade bussen i Habo, Mullsjö och Tidaholm i 
den tidiga morgonen.  
Föreningens nya ordförande Anneli Källqvist, Tidaholm, 
hälsade välkommen och gav förhandsinformation på bussen. 
Första stoppet blev Café Alvia i Karlsborg där en fralla till kaffet 
smakade bra.  
Vidare färd genom försommarens grönska avslutades lagom till 
lunchdags på Olshammar där Vätterlax med tillbehör satt 
perfekt. 
Ett av rummen på gården har bevarats intakt med inredning 
sedan skaldens tid.  Just här föddes han en sommardag 1859 
och just där stod sängen, kunde guiden berätta.  Hon var väl 
påläst och gav en levande skildring av en gången tid.  
Ett besök i och information om gårdskyrkan helgad till den 
heliga Birgitta avslutade besöket i Olshammar. 
Ett lotteri med trisslotter som vinster var ett populärt inslag 
under resan, innan det var dags för eftermiddagskaffe på 
Bryggan i Hjo. 
Närmast på programmet för föreningen står en skaldjursfest på 
stadshotellet i Tidaholm i september månad. 
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Bildtext: 
Tidaholmarna Anneli 
Källqvist, Eja Lundgren och 
Inga Linhult-Karlsson tar 
igen sig i solskenet i 
Olshammar. 
 

Den 16 juni gjorde SRF Skövde och SRF Hjo Tibro Karlsborg 
en bussresa med Buss Ola från Hjo. 
Resan gick i Magnus Gabriel de la Gardies fotspår. 
Första stoppet var på Flämslätt där vi drack förmiddagskaffe 
med en god smörgås. 
Färden fortsatte till Lidköping där vi gjorde en rundtur. Vi for 
sedan till Kållandsö där vi åt middag på Vita Hjorten i 
Viktoriahuset vid Vänerns strand. 
Fiskeläget Spiken var nästa anhalt. Där strosade vi runt och 
kunde handla i bodarna. 
Sista stoppet på resan var Närebo gård. Där finns en rikhaltig 
verksamhet. Kaffe med dopp avnjöts där. Möjlighet att handla 
närproducerat i gårdsbutiken gavs och det var många som 
handlade. 
Berit Johansson 
var vår guide som 
var med hela 
resan. 
Hon var dagen till 
ära klädd i 
tidstypiska  
1600-talskläder. 
Hon berättade 
mycket kunnigt 
och intressant. 
Att resan blev så lyckad berodde på att vädret var så soligt och 
vackert. Vi var 44 deltagare och alla var väldigt nöjda med 
dagen. 
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I vår serie där vi ställer makthavarna mot väggen har vi kommit 
fram till kulturen inom distriktet, och har satt Monica A i stolen 
för att verkligen få fram allt om denna persons förehavande! 
Det här med kvinnor och ålder men får man fråga vilket 
århundrade kom du till värden? 
Vilket århundrade ja det är ju nittonhundratalet. ( här kan 
redaktören avslöja att Monica är ett år yngre än undertecknad 
som är född 1947.)  
Kan du med tre ord presentera vem du är? 
Ordförande, Mamma och Särbo. 
Vad är din bästa egenskap? 
Vet inte om jag har någon, men jag är rätt så bra på att 
organisera tycker jag själv. 
Då måste vi få veta vilket som är din sämsta egenskap? 
Många skulle nog säga att jag pratar för mycket och lägger mig 
i sådant jag inte har med och göra, och så avbryter jag folk.  
Det här med barn barnbarn och barnbarnsbarn hur många 
hur långa och hur stora har de blivit? 
Två barn Joakim är 48 år Åsa 45 år, Fyra barnbarn en på 27, 
två på 24, en på 14 år. Sedan har jag fyra barnbarnsbarn två på 
4, en på 2, och en på 1 år.  
Du är kulturdrottning i SRF vad har du då för bakgrund? 
Har alltid varit intresserad av teater och kultur  
Andra uppdrag du haft i föreningen? 
Har varit ordförande i Motion & Fritid, distriktsstyrelsen ett antal 
år, i Skövde har jag varit sekreterare och nu är jag ordförande.  
Har du varit synskadad hela dit liv? Nej. 
Vad har du jobbat med? 
Först jobbade jag på kontor, sedan efter jag fick barn var jag 
dagmamma ett antal år, sedan utbildade jag mig till vårdbiträde 
och jobbade inom åldringsvården.   
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Då undrar vi favoritförfattare? Jussi Adler Olsen.  
Senast lästa bok? Livvakten. 
Favoritartist? Svante Turesson. 
Du tittar en del på TV Favoritserie? Saltön var bra. 
Så måste vi få veta vad du har för favoritmat?  
Pasta i alla former. 
Vad dricker du helst? Mjölk. 
Är det roligt att shoppa kläder? Nej det tycker jag inte. 
Var du livlig som barn? Nej var enda barnet så jag var snäll.  
Det har omtalats att du är en stor humorist kan vi få höra 
en rolig historia? Vem har du hört de av? Ja vi får ta denna. 
Två barn satt i sandlådan en tjej och en kille, så fråga hon är du 
pojke eller flicka. Vet inte sa pojken. Men vet du inte om du är 
pojke eller flicka sa hon. Nä det vet jag inte sa pojken. Vad 
heter du då sa hon. Jag heter Måns sa han. Ja men då är du en 
katt sa hon!  
 
 
Läcköpromenad 
Den 23 juni gjorde SRF Lidköping en bussresa till Läckö. Där 
finns fem nya vandringsleder i vacker och omväxlande natur. 
Det finns grillplatser utmed lederna. 
Leden till Ropareudden startar vid Läckö slott och går helt 
sjönära genom kuperad terräng med berg ut till udden.  
Första delen av Vandringsled Roparudden är en 
tillgänglighetsanpassad gångstig som kantas av spännande 
aktiviteter och 
information för både 
stora och små.  
Stigen är ca 1 km lång, 
avslutas vid ett 
vindskydd och vänder 
sedan tillbaka mot 
stora parkeringen vid 
Läckö Slott.  
Efter promenaden 
stannade vi till vid den 
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stora grillplatsen.  
Där hade vår grillmästare Dan Nylund hade färdiggrillade 
korvar, vilket smakande underbart. Kvällen avslutades med 
kaffe och kaka.   
Därefter tar vi uppehåll för sommarledigt och börjar igen den 2 
september med fixarbrandis som gäst. 
 
 
Sommarresa! 
Trettiofem medlemmar från SRF Vara Essunga Grästorp gav 
sig på fredagen den 26 juni ut på en resa till Limmared och 
Glasets hus. Glasets hus var byggt 2012 och där fanns en 
väntsal för dem som ville ut och resa för både buss och tåg 
fanns precis utanför. 
Här mötte vår guide för dagen Gun Olsson, efter fika tog hon 
med oss in i Muséedalen av huset och vi fick historien om hur 
glasbruket startades 1740. Det är idag det äldsta glasbruk som 
fortfarande är igång. Bruket producerar glasförpackningar i stor 
skala ca 1,4 miljoner förpackningar per dag, då bland annat den 
kända Absolutflaskan.   
Här fanns också en hytta med tre glasblåsare och en konstnär 
som tog fram enstaka exemplar, som då kostade där efter. 
Sedan gick färden vidare till Limmareds Säteri där brukets 
grundare bodde på 1700-talet, som nu var en privat bostad. 
Frun i huset guidade oss och följde sedan med till deras 
gårdsbutik där kött, charkuteri och andra lokalproducerade 
produkter säljs. På andra våningen såldes också kläder. 
  

 
En bild från gårdsbutiken med Ingemar, Ingemar, Tore, Anita, 
Sigvard och Ingela ser sig omkring. 
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Nu var det dags att äta och Värdshuset på orten var känd för 
sin Limmareds schnitzel som smakade förträffligt. Kaffe och 
kaka avslutade måltiden.  

                    
Bilden till vänster efter lunchen Anita, Sigvard och Gudrun.  
Bilden till höger Roland, Britt-Marie, Sigvard, Anita, Mona och 
Henrik. Har just avnjutit busskaffe. Visst ser de mätta och nöjda 
ut. 
Södra Åsarps kyrka var nästa mål på resan och här berättade 
Gun historien om denna 1100-tals kyrka.  Vi fick också höra 
berättelser om några personer som låg begravda ute på 
kyrkogården, en av dem var en präst som var synsk och kunde 
tala om när han och även hans kollega i grannsocknen skulle 
dö och om glasblåsaren som efter fått fem flickor fått en son 
och blev så stolt, så han gick till patron och fråga när hans son 
kunde börja på bruket. Patron fann sig och sa att det går bra på 
måndag.  
Sedan var det dags att återvända ut på slätten med ett stopp för 
en kopp kaffe efter vägen. Text & Bild Claes-Göran J 
 
 
Bornholmsresan 2015. 
Sommaren är kort det mesta regnar bort, så ta för dig, solen 
skiner i dag. Så sjöng Thomas Ledin för några år sedan och det 
var verkligen det de 44 resenärerna på SRF resa till Bornholm 
gjorde, efter en mycket regnig juli kom första veckan i augusti 
med strålande väder och temperatur upp mot trettio grader. 
Vi plockade upp resenärer i Grästorp, Lidköping, Skara, Skövde 
och Falköping. Första stopp var vid Mullsjö för en kopp 
busskaffe, sedan fortsatte vi Nissastigen ner mot söder och vid 
Hallandsrasta åt vi lunch.  
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Efter detta var det Ystad som väntade, för vi hade färjetid att 
passa. En spegelblank Östersjö låg framför oss under de 
hundra minuter resan över till Rönne tog. 

  
En kopp busskaffe smakar gott på stående fot, och en bild 
från färjan. 
Framme checkade vi in på Hotell Griffen och avslutade dagen 
med gemensam middag i hotellets restaurang. 
På tisdagen drog vi norr ut mot Hasle och vidare utmed den 
klippiga kusten till 
Hammershus som är 
Nordeuropas största 
borgruin. Borgen låg 
på en klippa 74 

meter över Östersjön. 
Borgen låg på en klippa 74 meter över 
Östersjön. Vidare åkte vi till Gudhjem 
ett litet fiskeläge, där vi åt lunch på ett 

av alla fiskrökerier 
som fanns.  
 
Lunchbuffen 
serverades i en 
båt som först var 
fylld med is. 
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Melstedgård Lantbruksmuseum var nästa stopp, där vi med 
lokalguide fick uppleva hur gården drevs på 1850 talet. 

 

  
 

Sedan for vi till Österlars kyrka som är störst och äldst av de 
fyra rundkyrkorna på Bornholm, sedan tillbaka till Rönne, för att 
på egen hand lära känna byn.  
Onsdagen började disig, då det regnat lite på natten, efter 
någon timme släppte det och solen strålade och tempen gick 
upp till 28 grader varmt. Vårt första mål för dagen var också ett 
av Danmarks högsta berg Rytterknaegten 162 meter över 
havet, med ett utsiktstorn som byggts inför ett kungabesök på 
1800-talet. På väg dit åkte vi genom öns största skogsområde 
som kallades Allmänningen. Vidare till staden Svaneke där vi 
strosade runt bland alla korsvirkeshus. Lunchen åts på Lille 
Gadegaard som också är en vingård. Här träffade vi gårdens 
ägare Jesper, som tog med oss på en förevisning av gården. 

  

           
 

Här ser vi vinodlare Jesper och när han bjuder sin gris på 
Coca cola. 
Han drog många roliga historier på danska, som man inte alltid 
förstod, en av höjdpunkterna var när han bjöd sin fyraåriga gris 
på Coca Cola, vilket grisen verkligen uppskattade. Vi fick också 
prova ett urval av gårdens vinproduktion. Innan vi återvände till 
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Rönne, avslutade vi dagens utflykt med ett besök på Dueodde 
öns sydligaste spets, med sin vita sand.  
Efter frukost på torsdagen äntrade vi åter färjan för returresan 
till Ystad och Sverige igen. Lite lättare att förstå språket även 
om skånskan inte alltid är så lätt att tyda. Vi följde sydkusten 
förbi Ale Stenar, Kåseberga, Backåkra och genom Simrishamn 
upp till Kivik för att besöka Musteriet. Här kunde vi besöka 
Äpplets hus och vandra runt i de vackra visningsträdgårdarna. 
Det gick också bra att handla i Musteributiken. Sedan åkte vi 
vidare och från bussfönstret njuta av Brösarps vackra backar på 
vår väg mot Kristiansstad. Där checkade vi in på Quality Hotell 
Grand för sista kvällen med gänget. 
 
Så var vi framme vid resans sista dag och vi lämnade hotellet 
halv nio för en rundtur i staden, vidare mot Hässleholm. Söder 
om Finjasjön ligger det nationella kulturarvet Hovdala slott som 
vi gjorde ett uppehåll vid, vi såg även det nybyggda Hovdala 
trähus.  
Vidare via Markaryd till Ljungby där vi åt dagens lunch, sedan 
följde vi Laganån i dess dalgång upp till Värnamo, sedan 
Jönköping och då var det inte långt kvar till Falköping där de 
första resenärerna lämnade, sedan Skövde, Skara, Lidköping 
och Grästorp. 
 
Vi frågade fyra resenärer vad de tyckte om resan: 

    
Från vänster: 
Sigbrit Jönerblad Skövde. 
Vi är nu i slutet på den här trevliga resan på fem dagar vi har 
sett mycket, vi har upplevt mycket, vi har varit med om mycket. 
Allt i ett lugnt och sansat tempo. Det jag tänker främst är 
Hammershus och Vingården. Med så bra guide blir landskapet 
både på Bornholm, Skåne och Småland väldigt trevligt 



13 
 

 

beskrivet, vi har haft ett perfekt boende och nu när resan är slut 
kan vi tänka tillbaka på många trevliga upplevelser. 
 
Ann-Britt Johansson Mariestad. 
Jag tycker att alla resor som SRF gör är toppen för det är lugnt 
och alla bryr sig om alla och pratar med alla det görs inte på 
andra resor. Och alltid är det fint väder första veckan i augusti. 
Jag har varit med fem år i rad och det har varit fint väder alla år. 
Ulf Leijon Lidköping. 
Det har varit en mycket bra resa, för det har varit varierat utbud 
att titta på, som naturen på Bornholm som är otroligt varierad, 
man tror ju att det är en platt ö men det är högt det är lågt 
slätter och skogar, man har fått en annan bild av Bornholm 
under denna resa.  
Även Skåne det är många år sedan jag var där så det blev 
nästan som det var nytt landskap för mig.  
Kivik gillade jag för det visades en massa gamla äppelsorter 
som jag kände igen från förr i tiden, ja det var verkligen 
intressant att gå runt, hade gärna gått där en längre stund. Jag 
är väldigt nöjd med resan. 
Sture Andersson Hällekis. 
Det har varit en väldigt trevlig resa på alla sätt och vis, allt har 
fungerat väldigt bra, och tur med vädret har vi också haft. 
Intressant på alla sätt och en duktig guide som vi gärna vill 
lyssna till igen på fler resor. Text & bild Claes-Göran J    
 
 
Anita gästade SRF 
Skövdes förening. 
Här ses två ordförande 
Monica Aronsson 
Ordförande i SRF Skövde 
och Anita Johansson Vara 
Essunga Grästorp. Anita 
passade på att intervjua 
Monica Aronsson för  
radio syn. /Anita J. 
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Vad händer i lokalföreningarna? 

 
Falköping. 
Oktober träffas vi på Läkaren för att lyssna på Anders 
Josefsson som berättar om intressanta utgrävningar från 
Falköpingstrakten. November blir vi med stor sannorlikhet 
inbjudna att vara med på generalrepetitionen av 
Falköpingsrevyn. Vårt traditionella julbord på Mössebergs kurort 
blir i år 14 december. Det kommer inbjudningar till alla 
arrangemang med tydlig information då träffen närmar sig. 
Vi ses! Styrelsen SRF Falköping 
 
Hjo Tibro Karlsborg. 
Under hösten kommer Bowlingen att starta igen torsdag den 24 
sep, här kan du kontakta Gunvor Olsson på tele.0504-61 892. 
Höstfest på Kavelbro Event 19 september program och 
information kommer senare. Luciafirande i samband med 
Skövde SRF i dec.  
 
Lidköping. 
SRF Lidköpings planering hösten 2015. 
2 september Fixarbrandis Linus Persson kommer. 
19 september Må bra dag på torget, SRF Lidköping deltar. 
8 oktober Syn o Hörselinstruktör Susanne Henningsson 
kommer. 
4 december julbord Herrljunga Hotell & Konferens. 
 
Nya som gamla medlemmar är välkomna att vara med på våra 
aktiviteter, ring respektive ledare för mer information. 
 
Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen, 
Östbygatan, börjar den 21 augusti kl.13.00 och är varje fredag. 
Kontaktperson Ing-Britt Filipsson 0510-259 15. 
      
Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, börjar den 22 
september, tisdagar ojämna veckor, kl.9.30 -12.00.  
Vid frågor ring Börje Jildenhed 0510 – 28010.  
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Elektronskytte, Hallgatan 3 (Ågårdshallen) Börjar den 17/8 och 
är varje måndag och torsdagar kl.15.00 -18.00. Finns även 
möjlighet till andra dagar. Kontaktperson Dan Nylund 0510- 
161 64, 072-354 28 21 eller Roger Gustavsson 076- 326 88 82. 
 
Show Down, vid frågor ring Robert Johansson, 0706 -34 52 15.  
 

Styrketräning på badhuset, börjar den 9/9 och är varje 
onsdag mellan kl.18.00 -19.00. Info Margareta 0510 - 655 88. 
 

Vid frågor ringa Margareta Greneheim tel.0510-161 65,  
0510-655 88, 070-848 73 08 eller m.greneheim@gmail.com 
 

Björnligan, handarbetsgänget träffas på Tusenfotingen, 
Östbygatan varje fredag kl.13.00. Kontaktperson Ing-Britt 
Filipsson 0510-259 15. 
 

Studiecirkel, på Tusenfotingen, Östbygatan, startar den på 
tisdagar jämna veckor, kl.9.30 -12.00.  
Vid frågor ring Börje Jildenhed 0510-280 10.  
 
 
Mariestad Töreboda Gullspång. 
Vi kommer ha aktiviteter varje månad. Inbjuda kommer. 
 
 
Skövde. 
Upptakt på Bagaren 1 september kl.18. Information om höstens 
aktiviteter. Föreningen bjuder på kaffe. 
 
Träffar på tisdagar på Bagaren kl.18-20. 
Jämna veckor studiecirkel. 
Ojämna veckor gymnastik och spel. 
 
Kyrkbesök den 29 november första advent. Jultallrik på Eriks 
kök efteråt. 
 

mailto:m.greneheim@gmail.com
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Lördagen den 12 december luciafest på Karstorp tillsammans 
med Hjo Tibro Karlsborg. 
Start kl.15.30 med kaffe lussekatt och pepparkaka. Besök av 
Skövdes lucia. Lotterier till vilka vi tacksamt tar emot vinster. 
Risgrynsgröt och skinksmörgås, slut kl.19.30. Anmälan senast 
den 28 november. 
 
Vi skall ha en bingokväll och ett studiebesök samt julmarknad 
under hösten. Höstens program kommer att skickas ut till våra 
medlemmar med tider för dessa aktiviteter. 
För frågor och anmälningar ring Monica Aronsson tel. 41 32 56, 

eller Monika Telander tel. 44 04 04.  
 
Tidaholm Mullsjö Habo. 
Skaldjursfest 15 sep.  
 
Vara Essunga Grästorp. 
12 september höstmöte på Casa i Nossebro. 
Lyssna på radiosyn torsdagar kl.19. 
 
Distriktet. 
ÅK med på SYNMÄSSA 
SRF Skaraborg anordnar bussresa till Göteborg den 6 oktober 
för Svensk Syn:s hjälpmedelsmässa. 11 företag visar nyheter 
inom hjälpmedel. Vi beräknar vara i Göteborg kl.12.  
Exakt tid vid respektive hållplats får du vid anmälan. 
Vi reser från Rattugglan Mariestad, Preem Götene, Kansliet 
Skara och Hűllerts Vara.   
DU får resa, lunch och fika för endast 100 kronor. 
Ring och anmäl dig till kansliet 0511- 34 79 70 senast den 
24 september!  
Begränsat antal först till Kvarn. 
Tala om var du vill gå på bussen, vi ersätter din 
färdtjänstresa fram till buss.  
Ta kvitto! 
 
Välkomna önskar SRF Skaraborg 
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Agendan. 
Sep. Ledarhundsträff    D 
10 sep. Temakväll    D 
25 sep. Allsångskväll (inbjudan i denna tidning) K&N 
Okt.  Tjejträff     Poppis 
Okt. Idrottsaktivitet    B&F 
9 okt. Ögats Dag!    D 
15 okt. Vita Käppens Dag!   D 
24 okt. Höstmöte    D 
5 nov. Syninstruktörsträff    D 
7 nov. Funkis     D 
10 nov. Manusstopp Nr 4 15 SKB Nytt  D 
19 nov. Temakväll    D 
 
 
Kultur & Nöje. 
Nu är det dags, kom och sjung, Var skall vi vara, på kansliet i 
Skara, spelemannen Peder Sveder.  
Allsången leder Passar både gammal och ung.  
Fredag 25 september Allsångskväll. Tid kl. 19 till 21.30.  
Pris 30 kronor för kaffe med dopp.  
Anmälan till kansliet tel. 0511 – 34 79 70 senast den21 
september. 
 
Författarkväll den 14 oktober. Plats kansliet i Skara. 
Tid kl.18 till 20. Pris 30 kronor för fika. 
Anmälan till kansliet senast den 11 oktober.  
Författaren är Jan Erik Ullström från Skövde. 
 
Den 3 december har vi 20 biljetter till Östen med resten på 
Vara konserthus.  
Innan föreställningen äter vi en kall jultallrik och kaffe och 
julgodis. Inbjudan kommer till medlemmarna senare med 
närmare upplysningar. 
Reseersättning utgår vid våra aktiviteter mot insända kvitton till 
kansliet. För frågor ring Monica Aronsson tel. 0500 – 41 32 56. 
Mobil 070-261 73 90. 
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Inbjudan till temakväll 
Vi hälsar dig välkommen till en temakväll  
torsdagen den 10 september på kansliet i Skara. 
Kl.18.00-20.00. 
Så här skriver förbundsordförande Håkan Thomsson i ett brev 
till organisationen. 
 
”Den 25-26 juni 2015 fastställde förbundsstyrelsen SRF:s 
strategi för medlemsutveckling för åren 2015-2023.  
Medlemsstrategin är ett viktigt dokument som beskriver hur vi 
tillsammans ska arbeta för att behålla och värva medlemmar. 
Detta arbete angår hela organisationen och det är viktigt att alla 
distrikt nu tar fram egna handlingsplaner för att genomföra 
strategin. Det är nödvändigt att involvera lokalföreningarna i 
planarbetet, som måste vara väl förankrat.”  
 
Temakvällen 10 september skall vi ägna åt att starta höstens 
arbete med handlingsplanen för SRF Skaraborg. Den skall vara 
färdig och insänd till riksförbundet senast 30 november. 
Som Håkan skriver är det viktigt att alla hjälps åt om vi skall 
lyckas. 
Om min beräkning stämmer räcker det att varje lokalförening i 
Skaraborg ökar sitt medlemsantal med en person per år under 
tiden som strategin gäller för att vi skall göra vår del i att uppnå 
målet. 
Visst skall vi klara det! 
Fundera och ta med dig förslag på vad vi kan göra för att få och 
behålla våra medlemmar. 
Den Här gången blir det lite extra god fika, smörgåstårta! 
Glöm därför inte att meddela om du har några särskilda behov 
gällande kost! 
Reseersättning utgår mot inskickat kvitto. 
Anmäl er till kansliet i Skara senast den 8 september. 
Ring 0511-347970 
Eller E-post skaraborg@srf.nu 
 
Varmt välkomna Önskar Styrelsen 
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Inspirationskurs ”du kan om du vill” 
Kursen riktar sig till dig som är synskadad och känner att du inte 
klarar av vardagen helt på egen hand, men skulle vilja komma 
längre. Plats Dalslands Folkhögskola, Färgelanda. Kursen är 
den 10-11oktober 2015. Deltagaravgiften är 800 kr/deltagare. 
Då ingår kost och logi lördag-söndag.  
Det finns ca 12-15 platser så först till kvarn är det många som 
är intresserade så startar vi en ny kurs i början av 2016. 
Sista anmälningsdag är 14/9. 
Anmäl dig till anna.darnemyr@abf.se eller 0735 931845 senast 
14/9. Glöm ej meddela specialkost eller andra behov. 
Vid frågor kontakta Tina Karlsson tina.karlsson@abf.se 
0735930403. 
Kursbekräftelse skickas ut senast 14 dagar före kursstart. 
 
Janne Svensson är SRF Vänersborg-Färgelanda är kursledare. 
Kontakta mej gärna om ni har frågor.  
 
Välkomna önskar 
Janne Svensson Kursledare 
Tina Karlsson ABF Västra Götaland 
 
  
Kontaktuppgifter kansliet: 
SRF Skaraborg Skaraborgsgatan 34 D 
532 30 Skara 

Tel. 0511 - 34 79 70 växel 
 
Vi vill väldigt gärna ha ditt manuskript till SKB Nytt  
Nr 4 före den 10 november och den gäller för dec, jan och 
feb.  
 
Ansvarig utgivare för SRF Skaraborgsnytt är  

 
 

Anita Andersson 

mailto:anna.darnemyr@abf.se
mailto:tina.karlsson@abf.se
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