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Gott Nytt År alla teatervänner! 

Det är dags att summera år 2013 och framförallt 
blicka framåt på 2014. 

Föreningen firade sitt 20-årsjubileum 2013. Det 
var ett händelserikt jubileumsår med allt det vi 
brukar göra, men också lite extra. Höjdpunkten 
var väl den bejublade Huskvarnarevyn i oktober, 
som arrangerades i samarbete med Revysmedjan. 

Nu till vad som händer framöver. 

Årsmöte 

Ni hälsas alla välkomna till årsmöte i Föreningen 
Teater i Huskvarna torsdagen den 20 februari 
kl 18.30 i Galleri Smedbyn. 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelas 
årets Luddepris. Styrelsen har beslutat att priset 
denna gång ska tilldelas Harriet Ramsten. Priset 
delas i år ut för tionde året i rad. 

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.  

Därefter blir det vacker sång av kören Hakarps 
Qvinntetter under ledning av Harriet Ramsten. 

Om du vill ta upp någon speciell fråga till 
behandling på årsmötet är du välkommen att 
skicka den till föreningens ordförande senast den 
10 februari. Se telefonnummer och e-postadress 
nedan. 

Sommarteater i Folkets Park 2014 

I juni månad är det åter dags för teater i Folkets 
Park i Huskvarna. Då spelas "Hedebyborna", en 
pjäs efter en romanserie av Sven Delblanc. 
Precis som tidigare år sker det i samarbete med 
Vulkanteatern. 

Vi tar tacksamt emot hjälp med arrangemanget. 
Bl a behövs folk till att flytta och skruva fast 
stolarna i teaterladan samt till pausservering med 
mera. Det går bra att anmäla sig per telefon eller 
e-post enligt nedan. 

 

Medlemsavgift 2014 

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 
2014. Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 
100 kr för familj boende på samma adress. 
Inbetalning görs till nedanstående bankgiro 
senast den 28 februari. Vid inbetalning anges 
namn på de personer avgiften avser. 

Barn- och Familjeteater våren 2014 

Följande lördagar arrangeras föreställningar i 
Missionskyrkan i Huskvarna. 

 
1/2 kl 14.00 
Astons stenar 
Teater Pero 
Från 3 år  

 

22/2 kl 15.00 
En annan Askunge 
Teater Papagena 
4 - 9 år 
 

 

29/3 kl 15.00 
En tiger i medeltiden  
Urdateatern  
4 - 12 år 

 

 

26/4 kl 15.00 
Petras Prick 
Dockteater Tittut 
2 - 6 år 
 

Entréavgift 40 kr för stora som små. Det är inte 
ovanligt att det blir fullt så förboka gärna 
biljetter på Huskvarna Bibliotek, www.smot.se 
eller på Spiras biljettkassa telefon 036-32 80 80. 

Barn- och familjeteatern arrangeras precis som  
av Musik & Teater Vänner i Jönköping i 
samarbete med Föreningen Teater i Huskvarna 
och Kultur Jönköpings kommun. 

Vänd! 

Vårens pris 
Ifall jordaxeln inte stod där den står 

så skulle det aldrig bli höst eller vår. 

Ingen is skulle gå, inga flyttfåglar landa, 

utan allt skulle vara ett enahanda. 

(Alf Henrikson) 
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Kaffe mé drömmar 

Vi hälsar er välkomna alla lördagar i mars till 
"Kaffe mé drömmar" på Huskvarna bibliotek. Vi 
serverar gott och billigt fika från kl 10.30. 
Programmet börjar kl 11.00. Fri entré. Det blir 
många omväxlande och trevliga program. 

1/3 Dan Andersson i våra hjärtan 
Gunnar Kampe berättar och sjunger 
 
 
 
 
 
 

8/3 Sjukdomar förr och nu 
F d smittskyddsläkare  
Per-Erik Åbom 

 
 
 
15/3 Från visa till Barbershop 
Sånggruppen Tio Damer 
 

 

 

 

22/3 Astrid Lindgren och musiken 
Leif Ruhnström 
berättar 

  

 
 
 
 
29/3 Hedebyborna 
Stefan Lillieberg och några av 
skådespelarna presenterar årets 
sommarteater i Folkets Park 

 

 

Kaffe mé drömmar arrangeras av Föreningen 
Teater i Huskvarna i samarbete med NBV, 
Huskvarna bibliotek och Kultur Jönköpings 
kommun. 

Vårens teaterresa 

Lördagen den 26 april är det dags för 
Föreningens teaterresa, som i år går till 
Norrköping där vi ska se Swedenhielms. Rollen 
som Rolf Swedenhielm senior spelas av Sven  
Wollter. Det är en komedi om familj, klass, 
heder, kärlek och hämnd. I centrum står 
familjeöverhuvudet Rolf senior.   

Vi åker kl 14.30 från Huskvarna bibliotek och 
kommer hem ca 22.30. 

Pris för medlemmar är 450 kr, för övriga 500 kr. 
I priset ingår resa, teaterbiljett och en måltid. 
Vänligen betala till föreningens bankgiro enl 
nedan snarast efter anmälan. Skriv teaterresa 
och namn som meddelande. 

Matalternativ:  
1. Seglartoast (toast med stekt fläskfilé och 

klyftpotatis). 
2. Ceasarsallad med kyckling 
I båda fallen ingår ett glas öl/vin alt alkoholfritt. 

Anmäl dig snarast till Annika på 0707-147892 
eller till e-post annikawennberg@yahoo.se! Vi 
räknar med att fylla en buss med 50 personer. 
Som vanligt gäller ”först till kvarn”. 
 Anmälan senast 2014-03-23. 

Övrigt 

Lämna gärna e-postadress till oss, på adress 
medlemmar@teaterihuskvarna.se, om ni har till-
gång till dator. Då kan vi snabbare, enklare och 
billigare nå ut med information till er. Det gäller 
medlemsbrev, men ibland får vi också något 
erbjudande, som vi måste få ut snabbt. Då är vår 
enda möjlighet, att informera via e-post.  

Var vänliga och meddela oss också om ändrad 
post- eller e-postadress! 

 

Välkomna till årsmötet och våra övriga 
aktiviteter! 

För styrelsen 

Rolf Larsson, ordförande 

 


