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       Program hösten 2021 
            med reservation för ändringar 

 

 

              I samverkan med  



 

Fredagen 30 juli kl. 15    

Grillfest vid Södra Ekenkajen  

underhållning av Trasthes 

tipspromenad, aktiviteter, lotteri 

ta med kaffekorg och det du vill grilla 

ingen anmälan, ingen kostnad 

 

 

Tisdagen 10 augusti  

Bussresa (med buss som rymmer 60 personer) 

avresa från Urshults bussterminal kl. 10, hemkomst ca 18.30 

eller från Tingsryds bussterminal kl. 9.45, hemkomst ca 18.15 

guidning i kvarteret Bergslagen Ronneby 

lunch på Äggabodens restaurang 

besök på Björketorps gård där vi ser på verksamheten 

fika på Hembygdsön i Holmsjö 

kostnad  550 kr, (entréer, guidningar, lunch och eftermiddagsfika ingår) 

anmälan senast  1 augusti 

 

 

Onsdagen 15 september 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 räksmörgås 

ingen kostnad, anmälan senast 7 september 

 

Onsdagen 6 oktober kl. 15 

Underhållning i Parken Urshult  

Christoffer Escos sjunger, spelar och imiterar 

servering av soppa   

kostnad 100 kr, icke medlem 120 kr 

anmälan senast 30 september 

 

 

 



Onsdagen 10 november kl. 15 

Föreläsning i Parken Urshult  

distriktsläkare Bengt Järhult berättar om sitt arbete på vårdcentralen 

servering av kaffe med hembakat  

kostnad 100 kr, icke medlem 120 kr 

anmälan senast 2 november 

 
Onsdagen 1 december kl. 15  

Underhållning i Parken Urshult 

kyrkoherde Magnus Hedin kåserar ”Mina tio år i Urshult”  

servering av gröt och skinksmörgås  

kostnad 100 kr, icke medlem 120 kr  

anmälan senast 24 november 

 

 

Fyrklövern, som består av SPF-föreningarna Ryd, Tingsryd Östra, Urshult och Väckelsång anordnar gemensamma middagar med dans. 

Om de planerade festerna, 

SPF Ryds fest i Parken Urshult och 

SPF Väckelsångs fest i Björkeborg 

blir möjliga att genomföra, kommer detta att meddelas via annons i Smålandsposten, genom affisch och på hemsidan. 

 

 

 

Anmälan till aktiviteterna gör du till:           

Elsie Karlsson 0733 205888 tel. eller sms 

e-post elsie.urshult@telia.com          

 

 

 

 

 



ÖVRIG VERKSAMHET 

Startdatum kommer att meddelas genom affisch och på hemsidan 

Bowling (prel.) torsdagar kl. 10, bowlinghallen Tingsryd 

Bingo (prel.) måndagar kl. 14, Äppelgården Urshult 

Boule torsdagar kl. 14 idrottsplatsen Urshult, start 5 augusti 

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 

suppleanter: 

Per Erik Petersson 070 3730331 

Lennart Wiktorsson 070 6382337 

 

 

adress till hemsidan      spf.se/urshult  

 

 

tel:072-9371212

