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Klart med föreläsningar
Markaryd Marka-
ryds föreläsningsföre-
ning har klart med sitt 
program inför hösten.

– Jag tycker att vi har 
ett varierande och in-
tressant utbud av fö-
reläsare, säger Alpo 
Persson.
Under fem söndagar är 
det föreläsningar i kom-
munhuset i Markaryd. 
Föreläsningsföreningens 
ordförande Alpo Persson 
är nöjd med föreläsarna.

– Vi har fått en bra geo-
grafisk spridning där en 
föreläsare är från Ängel-

holm och ett lokalt inslag. 
Tyvärr har vi inte fått tag 
på någon kvinnlig förelä-
sare och det har lite med 
pris att göra, förklarar han.

Kvitt eller dubbelt
Den första föreläsningen 
var den 24 september, då 
Leif-Owe ”Hubbe” Hu-
bertsson, Olofström, som 
var med i Kvitt eller dub-
belt gästade. Han berät-
tade och visade bilder 
om Karibiska pärlor med 
bland annat ön S:t Barthé-
lemy, som var svensk kolo-
ni åren 1784-1878. Han har 
ett brinnande intresse för 
Västindien och har arbetat 

som researrangör till detta 
område.

Söndag 8 oktober får 
föreningen besök av för-
fattaren Jan-Olof Nilsson, 
Falkenberg, som berättar 
till bildvisning över Lucky 
Strike - kärlek och roman-
tik i andra världskrigets-
skugga. Han har gett ut 
en bok med samma titel 
och har gjort omfattande 
forskning i ämnet. 

Allierade flygarna
– Vi får ta del av de alliera-
de flygarna, som nödlan-
dade på flera platser i Sve-
rige, bland annat i Rinkaby 
och Bulltofta. Alla ham-

nade i interneringsläger. 
Vi möter också flygarnas 
svenska flickvänner och 
deras barn, som berättar 
om händelserna.

Söndag 22 oktober kom-
mer journalisten Ulf Mat-
son, Ängelholm, och talar 
om Mitt liv som journalist. 
Han berättar bland annat 
om Laholm - New York 
ToR, Palmemordet, Gent-
lemannarånarna och en 
del lokala händelser.

Söndag 5 november är 
det sång och musik, som 
gäller. Trubaduren Bernt 
Wyöni, Sölvesborg, tol-
kar visor till gitarr och 
munspel. Han kallar sitt 

program Den svenska vis-
skatten.

Söndag 19 november 
avslutas säsongen med 
lokalt inslag. Före detta 
Farstorpsbon Kent Nils-
son, Hualtet i Markaryd, 
berättar och visar bilder 
om sin erfarenhet av En 
kraftverksbyggares vardag 
i Kina.

– Vi hoppas på lite yngre
publik också. Vi har det på 
söndagar och det är inte så 
många som har det samti-
digt, säger Alpo Persson.

Sara Fridholm
0372-69 216

sara.fridholm@smalanningen.se

alpo Persson tycker att det är ett varierande och intressant utbud av föreläsare under hösten. Foto: LeiF Lundström

Spelkonsoler 
stals ur lastbil
Markaryd Händelsen 
ska ha inträffat klockan 
03.28 på fredagsmorgonen 
i Traryd på Sjöboda rast-
plats. Lastbilsföraren ska 
då ha slagit larm om att 
någon har stulit spelkon-
solerna ur lastbilen. 

– Det råder vissa språk-
förbistringar inlednings-
vis men det verkar som 
att det rör sig om en pågå-
ende händelse, säger Calle 
Persson, presstalesman 
polisregion syd.

Föraren kommer från 
Danmark.

Polisen söker i området 
men ingen person har 
gripits för stölden. Hur 
många spelkonsoler som 
stals och till vilket värde 
är ännu okänt.

Bil krockade 
med älg
delary Olyckan inträf-
fade klockan 06.36 på väg 
120 vid Delary. Den man 
som färdades i bilen fick 
inga skador i samband 
med olyckan. Älgen ska, 
enligt polisen, ha legat 
kvar en stund på vä-
gen men sedan gått in i 
skogen igen. Jägare har 
kallats till platsen för 
eftersök.  

Polisen har i nuläget 
inga uppgifter om att bi-
len ska ha behövt bärgas 
från platsen. 

Bridge
Bridge Traryd Bridges 
partävling onsdagen den 
20 september samlade 11 
par varav

följande kom över 
medel som var 88 poäng.

1)Leif & Nina Håkans-
son 105 poäng, 2)Ingvar 
Johansson/Björn Englund 
102,

3)Karl-Ingmar Jonas-
son/Börje Andersson 100,

4)Sven Pettersson/Aita 
Nilsson 96, 5)Anne-Marie 
Fransson/Elon Trapp 95,

6)Ing-Britt Arvidsson/
Kjell Bertilsson 90, 7)Kjell

Winblad-Jan-Inge An-
dersson 88.

Har du 
hört eller 

sett något?

Tipsa oss!
Skriv SML [mellanslag] TIPS

följt av ditt meddelande
till 721 21

Paret vann tre miljoner
Ingvar Oldsberg: ”Studiopubliken blev euforisk”
Markaryd Det unga 
paret från Markaryd 
kammade hem storvin-
sten på Bingolotto, de 
vann tre miljoner kro-
nor.

– Alldeles otroligt ro-
ligt, sa Ingvar Oldsberg 
programledare efter 
programmet.
Under söndagskvällen 
sände Bingolotto sitt pro-
gram där ett nytt inslag är 
finalspelet Stjärnspelet.

– Man laddar spelet
med ett stjärntecken och 
laddningen består av be-
lopp mellan 100 000 och 
tre miljoner kronor, säger 
John Sarafin PR-ansvarig 
på Bingolotto.

Sanna och Fredrik är ett 

par i trettioårsåldern som 
är bosatta i Markaryd.

– De hade tydligen haft
en lott i byrålådan. När de 
upptäckte den så såg de att 
den skulle gå ut samma 
dag. De löste in den och 
fick två nya lotter som de 
tävlade med under kväl-
len, säger John Sarafin.

Vid tjugotiden på sön-
dagskvällen kunde tv-
tittarna se paret tävla i 
Stjärnspelet. 

Programledaren Ingvar 
Oldsberg började räkna 
ner från 31 och när paret 
tryckte på stoppknappen 
syntes det vilket belopp de 
hade vunnit.

– I tv-studion ser inte
spelaren eller publiken 
eller spelaren beloppen 
ticka förbi utan det är bara 

de där hemma som ser det-
ta, berättar John Sarafian.

När de hade tryckt på 
stoppknappen avslöja-
des beloppet: tre miljoner 
kronor.

- Det är första gången 
någon vinner tre miljoner 
på Stjärnspelet, säger Ing-
var Oldsberg programle-
dare för Bingolotto.

Ingvar Oldsberg beskrev 
stämningen i studion efter 
att storvinsten avslöjades.

– Alldeles otrolig. Studio-
publiken blev euforisk när 
det blev tre miljoner, sa 
han efter programmet.

– Sen är det ju kul när
ett så ungt par vinner. De 
vill köpa en hästgård så nu 
är de halvvägs, sa Ingvar 
Oldsberg och skrattade.

Pr-ansvarig John Sarafin 

hälsade att paret stängt av 
sina telefoner under kväl-
len för att inte bli nerring-
da och få smälta sin vinst 
i fred.

Zara Lindgren
036-2906910

zara.lindgren@hallpressen.se

det unga paret från Markaryd kammade hem storvinsten 
på Bingolotto.  Foto: Johan CarLén/FoLkspeL




