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Tema Thailand vid SPF Seniorerna Östersunds marsmöte 17 mars 2019 

Inte mindre än 65 medlemmar 65+ hade mött upp i Ordenssalen på Gamla 

teatern där ordföranden Per Söderberg hälsade välkommen. Styrelseledamoten 

Ulf Edström introducerade dagens tema med en genomgång av olika aktiviteter 

som är på gång inom föreningen som knyter an till Thailand. En studiecirkel i 

”Thaimat” är redan i gång och till hösten kan det bli en resa till Thailand. Ett avtal 

har tecknads med en Thairestaurang som innebär att SPF-medlemmar får lägre 

lunchpriser! 

Tage Levin har stor kunskap om Thailand efter 15 år som ordförande för 

Svensk-Thailändska Handelskammaren. Han gav deltagarna en historisk 

tillbakablick om det stora svenska turistmålet som idag har 68 miljoner 

invånare. Thailand är ett av de mera ojämlika länderna i världen. 1 % av 

befolkningen äger nästan hälften av tillgångarna. Idag är det militärstyre i 

Thailand. Men den 24 mars riskerar generalerna sin maktställning med allmänt 

val. 

Hela 2/3 av BNP går på export med bilar, datorer, elektronik, skor, textiler och 

ris som huvudprodukter. Turismen är en mycket viktig näring med 38 miljoner 

årliga besökare.  

Kung Chulalongkorns uppmärksammade besök under tre timmar i Bispgården 

och Utanede kom att få stor betydelse. Minnesbyggnaden ”Thailändska 

Paviljongen” i Utanede i Ragunda kommun började byggas 1997 och invigdes 

1998. Dit vallfärdar tusentals svenska och thailändare den 19 juli varje år. Res 

gärna till Thailand sa Tage, thailändarna välkomnar besökare, inte minst jämtar 

och de är glada och hjälpsamma. 

 

 

 
  
 
 

 
 
På bilden avtackas Tage Levin av kassören 
Ann-Marie Blomqvist. 
 
Foto: Sven-Olof Andersson  
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Vid mötet medverkade även Simon Bylund som berättade om trygg IT-hjälp i 

Jämtland via sitt företag DATARUT. Det finns ett stort behov hos många 65+ när 

det gäller kunskapsinhämtning inom dataområdet. Simon visade upp många 

enkla vägar för att utveckla sin datorkunskap. 

Karin Nordquist som gör en ny studieresa till Vilnius om ca 1 vecka kunde också 

berätta att i slutet av maj så kommer det en grupp på 19 studenter och 4 lärare 

från Vilnius till Östersund för 4 dagars studiebesök. Karin ordnar så att 

besökarna får bo i hemmiljö.  

Kommande arrangemang för SPF Seniorerna Östersund är en träff med många 

bilder - Jan Andersson visar bilder från senaste bok den 29 april och då blir det 

även underhållning av Veteranorkestern. Den 20 maj blir det en bussresa till 

Trångsviken - Mattmar - Åre - Duved med vice ordföranden Martin Rolén som 

reseledare. Den 17 juni blir det stadsvandring med Jim Hedlund som ciceron.  

SPF:s Tisdagsdax på Jamtli arrangeras den 23 juli och i år finns alla fem SPF-

föreningarna inom Östersunds kommun med som arrangörer. 

 


