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Månadsmöte – Lucia

Tisdagen den 13 dec hölls årets sista månadsmöte. Det var ett möte som gick helt i Lucias tecken. 
Vi började med lite glögg och mingel innan vi fulla av förväntan bänkade oss för att få se årets 
luciatåg. Precis som förra året var det två klasser ( åk 5 ) från Prolympia som stod för lussandet och 
de gjorde oss inte besvikna. Vi fick höra traditionella sånger, lite nyare varianter, lite rap och 
diktläsning. De närmare hundra besökarna var mycket nöjda och vi sänder ett stort tack till elever 
och lärare.

Ordföranden Göran Viklander gjorde en kort sammanfattning av året. Han påpekade att flera 
arrangemang hade lockat närmare hundra medlemmar vilket är väldigt glädjande. En presentation 
av vårens program hanns också med innan det var dags för lussekatter och pepparkakor och ett 
välfyllt prisbord till lotteriet.
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Julmarknad i Eksjö

Den 3 december tog vi tåget från Resecentrum i Jönköping via Nässjö till Eksjö julmarknad. Det är 
troligen en av landets mest stämningsfulla julmarknader och den utspelar sig traditionsenligt mitt i 
den unika trästaden.

Vi kände doften av glögg, pepparkakor, mat, brända mandlar och hästar. Ja, det fanns ridande 
poliser eller var det kanske Eksjö kavalleri?

Det var en mycket uppskattad utflykt av en grupp medlemmar från SPF Seniorerna Jönköping 
Öster. Några handlade, andra var bara med och njöt av allt som bjöds. Resan hem gick med buss 
från Eksjö till Nässjö, där vi äntrade tåget till Jönköping.

Detta bör bli en tradition för Jönköping Öster tyckte en del av deltagarna.
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Studiebesök på Arkivhuset och lunch på Hemma

Den 24 november mötte ett antal medlemmar upp för gemensam lunch på restaurang Hemma och 
därefter ett studiebesök på Arkivhuset.

Arkivarie Anna Sundin berättade om Folkrörelsearkivet för Jönköpings län. Här finns en guldgruva 
med material för släktforskning och lokalhistoria för forskare av olika slag professionella såväl som 
amatörer. För en billig penning kan föreningar förvara sigtt material här, årsredovisningar, protokoll
med mera. Allt till framtida forskares fromma. Personalen på Arkivhuset står också till tjänst med 
hjälp att få fram vad man söker.

I Arkivhuset finner vi också museets och kommunens arkiv. Där kan vi bland annat hitta våra gamla
betyg och elevkataloger.


