
SPF Seniorerna i Markaryd  

Årets första månadsmöte 

Torsdagen den 17 januari hade SPF Seniorerna i Markaryd sitt första 

möte för året. Cirka 50 medlemmar hade mött upp i 

Germundsgården. 

Ordförande Lennart Karlsson hälsade alla hjärtligt välkomna och 

önskade god fortsättning på det nya året.  

Han överlämnade ordet till Susanne från Sparbanken som bland 

annat berättade att bankens öppettider har ändrats för att man ska 

kunna ha fler bokade, personliga möten. Hon informerade också om 

att det nu finns en familjejurist på banken en dag per vecka, som kan 

hjälpa till med bland annat testamenten, samboavtal och liknande 

ärenden. Alla kan boka en halvtimme gratis hos juristen. På 

månadsmötet i mars ska hon berätta lite mer om vad hon kan hjälpa 

till med.  

Även i år kommer det att bli en bankresa. Jonas från Citadellresor 

berättade om resan som ska gå till Helsingfors den 5-8 maj.  

Därefter informerade Lennart om vårens Dagbioprogram som börjar 

den 7 februari i Markaryd med filmen The Wife med Glenn Close i en 

av huvudrollerna. Det kommer att bli tre filmer i Markaryd och tre i 

Strömsnäsbruk. Affischer har satts upp på flera anslagstavlor i 

kommunen och finns också på SPF:s hemsida. Det kommer även att 

annonseras i Föreningskontakten i  Veckobladet. 

Det finns ännu tid att hämta gratis halkskydd på Team Sportia för alla 

som är födda 1949 eller tidigare. Sista dagen för hämtning är den 31 

mars. 



Den 15 februari blir det Årsmöte i Germundsgården med 

underhållning av SPF:s egen kör Kristallen.   

Vinprovning kommer att hållas i Gula Huset den 22 februari och 

Whiskeyprovning den 7 mars.  

Riksdagskvinnan Barbro Westerholm kommer hit den 18 mars för att 

tala om ofrivillig ensamhet och övriga äldrefrågor. 

SPF:s riksomfattande frågetävling Hjärnkollen fortsätter även i år. 

Markaryd har bara ett lag men det vore trevligt med ytterligare ett 

lag, så man uppmanar intresserade att anmäla sig till Kjell-Erik 

Svensson. Varje lag består av tre personer. 

Mötet avslutades som vanligt med lottdragning.   


