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Nya föreläsningar väntar
Både nya och gamla föreläsare kommer till Markaryd
Markaryd En ny  
termin väntar Marka-
ryds Föreläsningsföre-
ning. Redan på söndag 
är det dags för årets 
första föreläsning.
Föreläsningarna sker all-
tid på söndagskvällar och 
i Markaryds kommunhus 
på Drottninggatan. 

– Framför allt har vi en
geografisk spridning på fö-
reläsarna den här gången. 
Det är Eslöv, det är Ljung-
by, Hässleholm, Halmstad 
och Växjö, berättar Alpo 
Persson som är ordförande 
i Markaryds Föreläsnings-
förening.

Greven Bernadotte
Den 13 januari börjar Lars-
Erik Svensson, gymnasie-
lärare från Eslöv, terminen 
med en föreläsningen med 
rubriken ”Med cykel och 
båt runt Bodensjön”. 

– Han är naturfotograf
men också kulturfotograf. 
Han tar med både männis-
kor och byggnader.’

Det handlar då bland an-
nat om slottet Mainau, på 
en ö i Bodensjön, där greve 

Lennart Bernadotte en 
gång bodde.

Nästa gång, den 27 ja-
nuari, är det dags för tru-
baduren Milan Krejci, från 
Ljungby. ”Visor till gitarr 
med Milan i ord och ton” 
blir det då.

– Han kan nästan sjunga
på vilket europeiskt språk 
som helst. Det kan vara på 
tyska, och på italienska. 
Det kan vara på svenska 
givetvis. Och så sjunger 
han på tjeckiska och ryska.

18:e gången
Den 10 februari får före-
läsningsföreningen be-
sök av Thomas Johnsson, 
från Hässleholm. Han ar-
betar på Studiefrämjan-
det i Hässleholm och det 
kommer att handla om 
”Island-landet där hetta 
möter kyla”.

Johnsson är veteran i 
sammanhanget.

– Han kommer hit för
18:e gången. Han är väl-
känd i Markaryd, säger 
Alpo Persson.

Thomas Johnsson ska 
berätta om heta källor, 
som gejsrar och vulkaner, 

och hur dessa används på 
Island. 

Den 24 februari ska den 
bereste författaren Uno 
Grönkvist, från Halmstad, 
kåsera under rubriken 
”Svenska kändisar jag 
mött”.

– Han var här för några
år sedan och berättade om 
utländska kändisar, som 
han hade träffat. Men den-
na gången så kommer han, 
2019, med svenska kändi-
sar, som han har mött. 

Ett exempel på vad Grön-
kvist kommer att ta med i 
sitt kåseri och bildspel, är 
sångerskan och skådespe-
lerskan Zarah Leander. 

Kvinnor på Huseby
Slutligen, den 10 mars, så 
kommer Lisbet Eriksson, 
från Växjö, att berätta om 
”Stava, Stina och Florence 
på Huseby”.

– Hon är ny. Hon har ald-
rig varit här tidigare. Hon 
jobbar som husfru på Hu-
seby, säger Alpo Persson 
om Lisbet Eriksson. 

En husfru har i det här 
fallet hand om bokning-
ar och de turister som  

vill besöka Huseby bruk.
– Hon berättar om tre

profiler som har anknyt-
ning till Huseby. Och det 
är kvinnor alla tre.

Den första av kvinnorna 
är Stava, som en gång var 
statare på Huseby. Sedan 
är det Stina, eller egentli-

gen Kristina eller Chris-
tina, som var den berömda 
operasångerskan, född i 
Snugge i närheten av Hu-
seby. Och en tredje av dem 
var Florence Stephens, 
godsägare och ”fröken på 
Huseby”.

Den 10 mars kommer 

Markaryds Föreläsnings-
förening, som bildades 
redan 1901, också att ha 
nästa årsmöte. 

Medarrangör av föreläs-
ningarna är Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

alpo Persson berättar om de kommande föreläsningarna i Markaryd. Foto: LeiF Lundström

Webbsändning under kommunfullmäktige
Markaryd I fort-
sättningen blir det 
webbsändning med 
både ljud och bild när 
Markaryds lokala po-
litiker sammanträder. 
Under det förra mö-
tet gjordes den sista 
webbradiosändningen 
av kommunfullmäk-
tige.
Vid det senaste samman-
trädet i Markaryds kom-
munfullmäktige, den 17 
december, avtackades 
Benny Jönsson, som under 
några år skött webbradio-
sändningarna av fullmäk-
tigemötena, med sitt Radio 
Markaryd.

– Det kommer ju att
fortsätta i en ny tapp-
ning framöver, sa Samuel 
Wombell (KD), ordförande 
i Markaryds kommunfull-
mäktige, vid slutet av det 
förra fullmäktigesamman-
trädet

Presidium beslöt
Markaryds kommunin-
vånare och andra intres-
serade, kommer i fortsätt-
ningen att kunna uppleva 
fullmäktigesammanträde-
na med både ljud och bild. 
Det är sändningar av den 
lokala politiken som man 
då kan se på kommunens 
hemsida.

– Det blir webbsänd-
ning med ljud och bild av 
KF-sammanträdena via 
hemsidan som ersätter 

radiosändningarna, sam-
manfattar kommunens 
kanslichef, Margaretha 
Persson-Larsson.

Beslutet om de nya 

webbsändningarna har 
tagits i samråd med kom-
munfullmäktiges presi-
dium. Och detta efter att 
Markaryds kommun, be-

rättar Margaretha Pers-
son-Larsson, har frågat tre 
leverantörer.

– Det kommer att mon-
teras kamera i kf-salen 

nästa vecka. Sändningen 
når man via hemsidan se-
dan, säger hon.

Nästa kommunfullmäk-
tigemöte planeras att äga 

rum i Markaryds kom-
munhus den 28 januari.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

Markaryds kommunfullmäktige sammanträder.  a Foto: LeiF Lundström


