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Sverige vann lokal landskamp i Markaryd
Markaryd En lokal  
landskamp i bowling 
har spelats mellan 
Sverige och Danmark 
i Markaryds bowling-
hall. Det blev en över-
tygande vinst för det 
svenska laget.
Det var  den 5 januari som 
det i Markaryds Bowling-
hall spelades en ”lokal 
bowlinglandskamp” mel-
lan Sverige och Danmark.

Formstarkt lag
– Den svenska förbunds-
kaptenen Tommy Back 
hade för dagen tagit ut ett
formstark lag vilket den
danske förbundskaptenen 
John Mikkelsen fick lida
för, berättar Joachim Back 

från Markaryds Bowling.
Det svenska laget inled-

de starkt och vann första 
serien med 5-0 som sedan 
följdes av resultatet 4–1, 
5–0 och 4–1.

Efter matchen tackade
lagen sedvanligt varandra 
för en god match.

Vill ha revansch
– En bestämd röst hördes
från den danska förbunds-
kaptenen: ”Vi kommer att 
kräva revansch!”.

Därför kommer det san-
nolikt att bli fler lokala
bowlinglandskamper i 
Markaryds bowlinghall.
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Ny termin för föreläsningar
Cykelturer, Dubai och indianföremål står på menyn i vår
Markaryd Marka-
ryds föreläsnings- 
förening laddar inför 
våren. En av föreläs-
ningarna kommer att 
vara ett kåseri om vad 
som rör sig i huvudet 
på en  
cyklist.
”I huvudet på en cyklist” 
är rubriken på Lisbeth 
Davidssons kåseri den 28 
januari. 

– Hon arbetade i Marka-
ryd under 20 års tid och 
cyklade mellan Knäred 
och Markaryd tur och re-
tur, säger Alpo Persson.

Kåseriet består av Lisbet 
Davidssons funderingar 
och reflektioner under alla 
cykelturerna.

– Hon såg vad som hände 
på vägen då hon cyklade. I 
ur och skur.

Från prärien
Men redan den 14 januari, 
det vill säga nu på söndag 
i Markaryds kommunhus, 
startar Markaryds föreläs-
ningsförening med vårens 
första föreläsning. Det är 
Thomas Johnsson från 
Hässleholm som ska visa 
bilder från Dubai.

– Det är ämnet ”Dubai
och Abu Dhabi – från tu-
sen och en natt till uto-
pisk framtid”. Thomas 
Johnsson har varit hos 
oss många gånga gånger. 
Han föreläser här för 17:e 
gången, berättar Alpo 
Persson.

Den 11 februari är det 
sedan dags för Lars-Erik 
Karlsson, Misterhult, att 
berätta om ”Indianföre-
mål från prärien”. 

– Det är indianföremål
från prärien och så berät-
tar han om dessa. Sedan 
har han dessutom hant-

verk som han berättar om.

I dalgångarna
Den 25 februari kommer 
gymnasieläraren Lars-Erik 
Svensson, Eslöv, att förelä-
sa under rubriken ”Madei-
ra-Nevadavandring, natur 

och kultur”. Här blir det 
också en del bilder.

– En Nevadavandring...
då går man längs nevador, 
det vill säga åar eller bäck-
ar som rinner mellan dal-
gångarna. Då poängterar 
han inte bara natur utan 

också kultur, säger Alpo 
Persson.

Och slutligen, den 11 
mars, så kommer truba-
duren Leif C Thuresson, 
från Karlshamn, att upp-
träda med sång och gitarr. 
Det uttrycks genom ”Vår 

väntar när vår vinter varit 
vårvinter”. 

– Då har vi också årsmö-
te, tillägger Alpo Persson.

Föreläsningarna, som 
är öppna för allmänhe-
ten, sker i sambete med 
Markaryds kommun och  

Studieförbundet Vuxen-
skolan. 
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alpo Persson  berättar om våren hos föreläsningsföreningen i Markaryd. Foto: LeiF Lundström


