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Dags för föreläsningsförening
Markaryd Marka-
ryds föreläsningsföre-
ning drar nu igång hös-
tens program. Bland 
annat ska det handla 
om Berlinmurens fall.
Första föreläsningen är 
den 22 september. Då före-
läser Sara och Bengt Ols-
son, från Osby, under rub-
riken ”Himmel och hel-
vete - En vandring i Nepal 
när jordbävningen slog till. 
De kommer också att visa 
bilder.

– De kommer hit till
Markaryd för första gång-
en, säger Alpo Persson som 
är ordförande i Markaryds 
föreläsningsförening.

Blir bygdespelare
I april 2015 ägde en mycket 
kraftig jordbävning rum i 
Nepal. 2 600 personer dog 
i jordbävningen och upp 
mot 14 000 skadades. Sara 
och Bengt Olsson befann 

sig då i det jordbävnings-
drabbade landet.

Den 6 oktober är det dags 
för Bygdespelarna och 
”Musik och sång till fiol, 
dragspel, saxofon och bas i 
ord och ton” att besöka fö-
reläsningsföreningen.

– Hon som är ledare för
gruppen, Boel Bengtsson, 
bor i Vittsjö. Så har hon si-
na döttrar Malin och Mari 
Bengtsson... som också 
medverkar. Och här ifrån 
Markaryd har vi Nils-Erik 
Palm, säger Alpo Persson.

I föreläsningsförening-
ens program brukar det 
varje termin finnas ett 
musikinslag.

Och en 20 oktober kom-

mer far och dotter, Mikael 
och Ida Rickardsson, från 
Markaryd, att föreläsa och 
visa bilder med rubriken 
”När järnvägen kom till 
byn”. Med ”byn” ska då för-
stås Markaryd.

För 14:e gången
Den 3 november ska Lars 
Påhlson, från Vinslöv, fö-
reläsa om ”Berlinmurens 
fall, den 9 november 1989, 
dess uppkomst och hän-
delser”. Detta med bilder. 

– Det är 14:e gången han
är i Markaryd.

Det är i år 30 år sedan 
Berlinmuren föll. 

– Och vem kunde tro att
Berlinmuren skulle falla? 

Inte jag i alla fall. Utan 
den trodde jag skulle stå 
kvar, säger Alpo Persson 
och redogör närmare för 
de omständigheter som 
resulterade i murens fall.

Höstens föreläsningar 
kommer sedan att avslu-
tas med Ulf Nilsson, från 
Växjö, som ska berätta om 
”Vilhelm Mobergs många 
sidor”. Även här blir det 
bildvisning.

– Ulf Nilsson är medlem
i Vilhelm Moberg-Sällska-
pet. 

Ulf Nilsson besöker fö-
reläsningsföreningen för 
fjärde gången.

Markaryds föreläsnings-
förening har sina föreläs-
ningar i Markaryds kom-
munhus. Det sker alltid på 
söndagar.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

alpo Persson, ordförande i Markaryds föreläsningsförening. Foto: LeiF Lundström

Hundägare fick föreläggande
Ägaren vägrade ge hunden veterinärvård
Markaryds koM-
Mun En hundägare, 
bosatt i Markaryds 
kommun, har fått ett 
förläggande av Läns-
styrelsen, enligt djur-
skyddslagen.

En anmälan kom till Läns-
styrelsen i Kronoberg 
om en kraftigt överviktig 
hund, som skulle ha ont i 
kroppen och lida av öron-

inflammation. Den 9 sep-
tember gjorde Länsstyrel-
sen en djurskyddskontroll 
hos hundägaren, som inte 
var anmäld i förväg. 

Ett beslut fattades att 
hunden skulle få veteri-
närvård. Det motsatte sig 
ägare som inte ansåg att 
det var något fel på hun-
den och att Länsstyrelsen 
inte hade med den att göra. 
Ägaren hytte också med en 
kvast och ville att kontrol-

lanterna skulle försvinna 
från platsen.

Dagen efter kunde en ve-
terinär konstatera att hun-
den hade kronisk öronin-
flammation i det ena örat. 
Hundens klor var också för 
långa. 

Kan omhändertas
Länsstyrelsen fattade ett 
beslut om ett föreläggan-
de enligt djurskyddslagen. 
Det säger att djurägaren 

måste då låta veterinär-
undersöka hunden och 
följa veterinärens behand-
lingsrekommendationer 
samt skicka in ett veteri-
närintyg.

Om inte hundägaren rät-
tar sig efter föreläggandet, 
så kan hunden komma att 
omhändertas och ägaren 
kan förbjudas att ha hand 
om djur.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

En hundä-
gare, bosatt 
i Markaryds 
kommun, 
har fått ett 
förläggande av 
Länsstyrelsen, 
enligt djur-
skyddslagen. 
Obs, bilden är 
en genrebild. 
Foto: Henrik 

montgomery/tt

Thimsforskalaset 
närmar sig
TiMsfors Den 21 
september kommer 
Thimsforskalaset att 
hållas i Timsfors Fol-
kets hus. Bland annat 
uppträder duon Tuta & 
Kör och Kulturskolans 
Next generation.
Timsfors Folkets hus är 
den 21 september platsen 
för Thimsforskalaset. Ar-
rangörer är Timsfors Fol-
kets husförening, LO, ABF, 
samt Folkets Hus och Par-
ker.

På programmet står mu-

sik av Kulturskolans Next 
generation, duon Tuta 
& Kör, en tipspromenad, 
kaffeförsäljning, och Ax-
els rockgrupp. Aktiviteter 
som ansiktsmålning för 
barnen med ABF och en 
teckningstävling kommer 
det också att bli.

Timsfors Folkets husfö-
rening är även arrangörer 
för ett disco för barn den 
27 september. Dj:n heter 
då Filip Persson.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

det drar ihop sig till Thimsforskalaset i Timsfors Folkets 
hus. Foto: LeiF Lundström

”De kommer hit till Markaryd för första 
gången.”

 Alpo persson, OrdFörande i Mark


