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Idé- och programbank 

 
Lämna gärna kompletterings- eller ändringsförslag till: 

 Mariann Gustafsson, tel. 0472-123 68, 
e-post: mariann.gustafsson@kvenneberga.se  

 Ywonne Jansson, 072-72 52 544  
e-post: ywonne.jansson@comhem.se   

 Irene Kullenberg, 070-91 04 542 
e-post: irenekullenberg@gmail.com  

 Lisa Reuterhage, 076-21 16 474 
lisa.reuter@hotmail.com  

 

Tänk på att SPF har samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan som innebär att 

t.ex. vissa av förslagen nedan kan organiseras som studiecirkel. 

 

Idébanken nedan är indelad i Studiebesök – Månadsmöten - Övrigt 

 

Studiebesök: 
 

 I Munka Ljungby finns Heagården, en större 1800-tals lantgård som står som 
museum sedan 1968. Här finns mycket att se, bl a polismuseum, fungerande 
gammeldags smedja, gammal manufakturaffär, skomakarverkstad etc. Man 
kan dricka kaffe, äta lunch och även få underhållning. Kontakt: 
heagården@gmail.com eller www.heagarden.se.  

 

 Bilmuséet i Rydaholm med guidad tur. Här finns även en loppis, 0472-200 05. 
Här kan man inta en fika eller lunch på intilliggande Värdshus.  

 

 Ljungbergsmuséet i Ljungby, 0372-620 36. Här är mycket att se. Kaffe eller inta 
lunch på seniorboendet Åsikten som ligger nära (lunchen förbokas). 

 

 Sagomuséet och Begravningsmuséet är mycket sevärt. Vill man besöka detta så 
kontakta Ljungby kommun, 0372-78 90 00. Även här kan man besöka 
seniorboendet Åsikten för att dricka kaffe eller inta lunch (lunchen 
förbokas). 

 

 Vandringar 
 

 Musical /teater 
 

 Korpen – Kontakta den lokala organisationen. 
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 Att under vårens tid när påskliljorna blommar besöka Fagerås, Sjötofta där 
tusentals påskliljor och andra fina växter som ingår i narcissgruppen 
blommar. Ett mycket sevärt besök. Kontakt: Birgit och Arne Andersson tel 
0325-630 11, 704 43, 070-55 704 43. Innan eller efter besöket passar det bra 
att besöka Bredaryds värdshus. Där kan man dricka kaffe, äta våfflor eller 
varför inte en 3-rätters middag. Kontakt: tel 0370-803 20.  
 

 Samordna gärna resorna med andra föreningar om bussarna inte blir 
fullsatta. 
 

 Ett sevärt besök är hos Lennart Karlssons silversmide i Strömsnäsbruk.  
Tel: 0433-211 76. 
 

 Nilsagårdens Nostalgimuséum, Liselott Bengtsson, Skafta, Strömsnäsbruk  
0433-207 45, 070-36 42 555. 
 

 Man kan göra ett mycket bra studiebesök på Ryssbygymnasiet i Ryssby. 
Kontakta Charlott Myrhberg, tel 0372-408 23. 
 

 Besök Dädesjö kyrka och Linmuseet. Dädesjö SPF kan ordna fika.  
Tel 0474-35031. 
 

 Studiebesök på Radio Kronoberg, 0470-72 60 00. 
 

 Studiebesök på Torpa Bilmuseum. Där kan man äta lunch i Skeen vid väg 25. 
Tel: 0372-201 00. 
 

 Studiebesök på SOS Alarm Växjö. Tel: 0470-76 60 00 
 

 Studiebesök Granhults gamla kyrka i Nottebäck. Tel: 0474-360 55. 
 

 Studiebesök Volvo i Braås med tillverkning av dumprar. Tel: 0470-77 95 00. 
 

 Studiebesök Skruvs Glasbruk. Tel: 0478-201 33. 
 

Månadsmöten: 
 

 Bjud in personal från t ex Sjukvården, Apoteket, Brandväsendet, 
Försäkringsbolag, Pensionsmyndigheten, Banker, Polisen m fl.  
Detta kostar i regel inte något. 
 

 Erling Lundmark, Malmbäck som sjunger och imiterar Elvis mm. Ett mycket 
uppskattat program. Tel: 073-0631304. 
 

 Håkan Nordmark från Växjö, historiker vid från Växjö Museum, 0470-704 217. 
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 Jan Schönbäck, 0372-138 86, läkare från Ljungby, som kåserar, berättar och 
visar bilder om sitt liv som läkare. Mycket intressant och roligt. 

 

 Svenssonz. Sång och musik till både dans och underhållning. (tel. Anna 
Svensson, 073-072 10 91 och Jan-Erik Svensson 070-524 16 36. 

 

 Kånna kör en mycket duktig och rolig ensemble, 0372-171 26, Inga-Lena 
Nordgren. 

 

 Gert Blom (f.d. Leif Bloms orkester). Berättar om orkesterlivet tel. 0470-650 41. 
 

 Anders Hermansson, ”Tilda i Svanås”, 0472-762 56. En oförglömlig upplevelse 
med mycket skratt. Lämpligt att sedan avnjuta kaffe på Ör’s café. 

 

 Trubadur Per Renevall, Tolg, tel 073-80 00 517. Han har varit med på Allsång 
i Parken med Peje i 10 år. Jobbat med Per Broleus, spelat i orkester i många 
år. En mycket uppskattad trubadur med ett brett register. Allt från visor till 
pop och rock. 
 

 Trastes orkester från Ryd, en välkänd orkester. Kan komma och underhålla 
som trio, tre personer alt duo, två personer. 
 

 Inge Fridén från Växjö, sång, musik och underhållning (fd Garvis orkester). 
Tel 076-830 81 08, inge.friden@telia.com. En mycket duktig musiker och 
sångare med bred repertoar.  
 

 Sandström & Co, livat, glatt och festligt blir det när Bertil Sandström och hans 
glada musikanter från Osby kommer och spelar och sjunger härliga gamla 
schlagermelodier. Tel 0479-134 01. Bertil Sandström är en välkänd person 
vars röst hörts i Sveriges Radio i många år. 
 

 Naturfotografen Ingmar Skogar, 0431-19804. Visar bildspel och berättar om t 
ex Everglades, Svalbard och Våren i närbild. 
 

 Margareta Westström, Moheda, 0472-709 52. Berättar underhållande och 
humoristiskt om gamla seder och bruk, gamla tiders kafferep och 
småländska dialekten. 
 

 Fotografen Lars-Olof Hallberg, Jät, 0470-310 31. Visar bilder och berättar om t 
ex Erik och Sigvard i Hågeryd, Kjeåsen – gården där ingen borde bo, den 
siste bonden och Äppelkungar m.m. 
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 Sagomuseet i Ljungby. Guiden Siw Svensson eller Eva Andersson som berättar 
om olika sägner. 
 

 Gunilla och Johan Sigvardsson, som underhåller med sång och musik.  
Tel: 070-547 99 78. 
 

 Staffan Knutsson, Hovmantorp, fd lärare men som vid sidan av jobbet bl a 
jobbat med journalistik baserat på händelser och upplevelser i Europa och 
USA i kombination med bilder. E-mail: staffan.knutsson@telia.com. Tel: 
070-75 02 445. 
 

 Mary Lou Ward. Känd från bl a teatern och sina kåserier i Smålandsposten. 
Tel: 073-09 44 943. 
 

 Krister Kinnhults, Ljungby. Spelar glad dansmusik med gamla populära låtar. 
Tel: 070-57 10 287. 
 

 Gruppen Tre Gökar från Motala med mångårig erfarenhet inom revy- och 
teaterbranschen. Tel: 073-84 37 008. Hemsida www.tregokar.se.  
 

 Ingmar Gunnarsson, jobbar på Linnéuniversitetet och föreläser om Husebys 
historia. Tel: 070-50 93 327. 
 

 Staffan Möllerberg, seniorjournalist från Växjö. Välkänd bl a från Radio 
Kronoberg och Blekinge. Han berättar om intressanta upplevelser av 
reportageresor runt om i världen. Tel: 070-56 52 826. 
 

 Paul Käll, en trubadur med 12-strängad gitarr. Underhåller med mycket 
blandad repertoar där många kända artister tolkas. Tel: 076-85 13 444. 
 

 Dois Liedman, pensionerad farmaceut. Jobbat 45 år inom apoteksvärlden och 
träffat på hur det fungerar i ”verkligheten”. Man kan välja på flera olika 
föredrag, bl a ”vad gör alla vita rockar på apoteket”, ”apoteket förr och nu”, 
”ur läkekonstens historia”, ett kåseri bland blodiglar och mumiepulver etc. 
Tel: 073-39 99 394. E-mail dois.liedman@gmail.com.  
 

 ”Rössmåla Elvis”, Mikael Litén, sjunger och spelar till bakgrundsmusik. 
Musikstilen är dansant och medryckande från främst 50-, 60-, 70- och 80-
talet. Tel: 0706-720901. 
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Övrigt: 
 

 Ordna medlemsrabatter i olika affärer som skoaffärer, blomsterbutiker, 
matbutiker, frisörer, optiker, bokhandel, klädesbutiker m.m. (Detta kan 
diskuteras gemensamt med distriktet). 

 

 Bjud in alla nyblivna medlemmar eller intresserade under året till en kopp 
kaffe och informera om SPF Seniorerna. 

 

 Alla nya medlemmar gratis inträde första besöket i föreningen. 
 

 Någon ställer upp och skjutsar till/från föreningsmöten. 
 

 Anordna ”Antikrunda”. Någon eller några tar med sig en sak/saker att 
diskutera kring. 

 

 Ordna en ”Gubbeftermiddag” där gubbarna t.ex. bakar kringlor till det 
kommande mötet. (Detta har gjorts i Ryssbyföreningen och var mycket 
uppskattat). 

 

 Ordna en ”Gumeftermiddag” som en generell kurs om praktiska göromål 
i hemmet som elektronik, risker m.m. 

 

 Starta en aktieportfölj. Mycket lämplig för den yngre generationens 
pensionärer. 

 

 Ordna Gökotta alt Grilleftermiddag. 
 

Det finns mycket upplevelseaktiviteter man kan göra, bl a: 
 
Tipspromenader 
Mattcurling 
Linedance 
Promenader 
 
Medlemmar från andra föreningar kan bli vänmedlem, till en mindre 
kostnad, i andra SPF-föreningar. 

 


