
    Urshult             

 

 

    Program våren 2021 
 med reservation för att aktiviteter måste ställas in eller förändras på grund av rådande läge 

 

 

              I samverkan med  



 

Torsdagen 25 februari kl. 15 

Årsmöte i Parken Urshult  

sedvanliga förhandlingar, info från KPR 

uppvaktning av dem som fyllt 80 eller 90 år 

bildspel ”Året som gått”  

föreningen bjuder på kaffe och semla 

ingen kostnad, ingen anmälan 

 

 

Onsdagen 3 mars kl. 15 

Föreläsningar i Parken Urshult  

distriktsläkare Bengt Järhult berättar om sitt arbete på vårdcentralen 

apotekschef Anna Crus Rydberg presenterar arbetet på apoteket 

ta med egen kaffekorg 

kostnad 75 kr, icke medlem 100 kr 

anmälan senast 24 februari 

 

Onsdagen 24 mars kl. 15 

Underhållning i Parken Urshult  

Christoffer Escos sjunger, spelar och imiterar 

ta med egen kaffekorg   

kostnad 75 kr, icke medlem 100 kr, anmälan senast 17 mars 

 

 

Skärtorsdagen 1 april kl. 17 

Fyrklöverfest i Parken Urshult 

anordnas av SPF Urshult 

påskbuffé, dans till Orients orkester 

kostnad 250 kr 

anmälan senast 25 mars 

 

Tisdagen 4 maj kl. 10 

Studiebesök på Polishögskolan Växjö  

samling vid busstationen kl. 8.45 för ev. samåkning 

lunch på Solviken Ingelstad 12.30 

max 20 deltagare, anmälan senast 27 april 

enbart lunchkostnad 



 

Fredagen 21 maj kl. 8 

Gökotta tillsammans med SPF Seniorerna Ryd Hembygdsparken Ryd 

underhållning av Karl Henrik Johansson, tipsrunda 

samling för ev. samåkning vid busstationen Urshult kl. 7.30 

ta med kaffekorg och det du vill grilla 

ingen kostnad, ingen anmälan 

 

I juni, datum inte klart 

Resa med buss till östra Blekinge  

program, tidpunkt för avresa och kostnad meddelas senare genom affisch och på hemsidan  

anmälan  

 

 

Fredagen 30 juli kl. 15 

Grillfest vid Södra Ekenkajen Urshult  

musikunderhållning av Trasthes, tipspromenad och aktiviteter 

medtag kaffekorg och det du vill grilla 

ingen kostnad, ingen anmälan 

 

Torsdagen 22 juli kl. 18 

Sommardans i Kärrasand 

dans till Cedrix orkester 

ta med kaffekorg 

kostnad meddelas senare 

ingen anmälan 

 

Anmälan till aktiviteterna gör du till:           

Elsie Karlsson tel. 0733 205 888  

e-post elsie.urshult@telia.com 

 

 



ÖVRIG VERKSAMHET 

Startdatum kommer att meddelas genom affisch och på hemsidan 

Bowling torsdagar kl. 10, bowlinghallen Tingsryd 

Bingo måndagar kl. 14, Äppelgården Urshult 

Boule torsdagar kl. 14 idrottsplatsen Urshult 

Promenader torsdagar kl. 15, tillsammans med boende på Äppelgården 

Litteraturcirkel ledare Ann-Christin Johansson 

mer information senare 

 

 

         STYRELSE  

ordf. Nils Almkvist 070 5179175 

sekr. Anna Wiktorsson 0477 – 27020, 070 6625231 

vice sekr. Kerstin Frändebo 070 8804205  

kassör Ingemar Carlsson 0477 – 24036  

vice kassör Kerstin Frändebo 070 8804205  

repr. KPR Ing-Marie Bostam Hegnelius 072 9371212 

webbansvarig Elsie Karlsson 0733 205888  

 

övriga ledamöter:                                                        

Irma Karlsson 0477 - 20581  

Anita Jonasson 070 3224022 

Hans Bengtsson  0477 - 27017 

 

 

adress till hemsidan      spf.se/urshult  

 

 

tel:072-9371212

