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Årsmöte 

Varmt välkommen till årsmöte med Föreningen Teater i Huskvarna  

tisdagen den 26 februari kl 18.30 i Galleri Smedbyn. 

Efter årsmötesförhandlingar utdelas årets Luddepris. Priset instiftades av föreningens 

årsmöte 2005 och utdelas i år för åttonde gången. I år har styrelsen beslutat att tilldela Ulf 

Haglund och Olle Johansson detta pris. I samband med generalrepetitionen av nyårsrevyn 

den 30 december, där de båda är scenografer, tillkännagavs att de kommer att få denna 

utmärkelse i år. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Därefter kommer Tio Damer att 

underhålla oss en stund. 

Du som vill ta upp någon speciell fråga till behandling på årsmötet är välkommen med ditt 

förslag till ordföranden senast den 15 februari. Se telefonnummer och e-postadress nedan. 

Vårens teaterresa 

 

Lördagen den 9 mars åker vi till Linköping för att se musikalen Familjen Adams. Vem 

minns inte familjen Adams från TV? Östgötateatern är först i Sverige med att sätta upp 

musikalen. Familjen lever sitt vanliga liv men dottern blir kär i en ”vanlig” kille. Historien 

om familjen Adams och deras möte med en helt ”vanlig” familj är både enkel och gripande 

samtidigt som den är fantasifull och överraskande. Se hemsidan: www.ostgotateatern.se 

 

Bussen avgår från Bussgodset i Jönköping kl. 15.30 och från Biblioteket i Huskvarna 

kl.15.45 Hemkomst beräknas till ca 23.00 

 

Anmäl dig snarast till Aina tel: 036 145141, e-post: aina.rieslund@comhem.se eller till 

Annika tel: 036 13 31 70, e-post: annikawennberg@yahoo.se senast 5:e februari. Meddela 

vid anmälan var du vill stiga på bussen och om du är allergisk mot något. 

 

Subventionerat pris för medlemmar 560:- kr övriga 610:- kr. (möjlighet finns att bli medlem 

då är medlemsavgiften betald) I priset ingår resa, teaterbiljett och räksmörgås med dryck i 

pausen. Betala till Bankgiro nr: 817-5531 Föreningen Teater i Huskvarna snarast efter 

anmälan. Skriv teaterresa och namn vid medelanden.   

OBS! Nytt gironummer från i år. 

  

Välkomna till en som vi hoppas trevlig lördagskväll. 

 

E-postadress 

Anmäl din e-postadress till aina.rieslund@comhem.se så får du snabbare information 

och extra erbjudanden. 

Medlemsavgift 2013 
  

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2013. Avgiften är 50 kr för enskild medlem 

och 100 kr för familj boende på samma adress. Inbetalningen görs till nedanstående 

bankgiro senast den 28 februari (obs nytt giro). Vid inbetalning måste namn anges för de 

personer avgiften avser. I år kommer vi inte att skicka ut några medlemskort, men om någon 

vill ha ett kvitto på avgiften, så går det bra att kontakta kassören (se nedan). 

 

 

http://www.ostgotateatern.se/
mailto:aina.rieslund@comhem.se


     

Januari 2013  2(2) 

 

 

Föreningen Teater i Huskvarna  

Tfn: ordf 036-16 97 26, kassör 036-14 19 54  Bankgiro: 817-5531   

E-post: info@teaterihuskvarna.se   Hemsida: www.teaterihuskvarna.se  

 

Inför årets sommarteater i Folkets Park 2013 

Vi behöver hjälp av medlemmar, minst ett tiotal, söndagen 19 maj klockan 10.00-12.00, 

med att flytta bänkar till teaterladan i Folkets Park. Alla som hjälper till bjuds sedan på 

lunch. Den 22 maj, kl. 18.00 – 21.00 ses vi igen och skruvar fast bänkarna. Om vi blir 

många är det snart gjort.  

Vi behöver också hjälp av ett antal hobbysnickare, som kan hjälpa till med kulisser med 

mera till sommarteatern. 

Jörgen Bergström tar emot intresseanmälan på tfn 036-13 51 51. Styrelsen tackar på 

förhand.  

Kaffe mé drömmar 2012 

Du är välkommen till kaffe mé drömmar i mars månad. Det blir många omväxlande och 

trevliga program. Start klockan 11.00 och med gott och billigt fika från 10.30. 

Fri entré. 

2 mars Ingemar Svensson, världsomseglare 

9 mars Gunnar Andersson med barnen i Smedbyprojektet 

16 mars Teatergruppen Sticket  

23 mars Kören Vätterton  

Barn- och Familjeteater 

19 januari Pepparkakskungen bakar pepparkakor  

  9 februari När Findus var liten och försvann 

23 februari Mamma Mu i stan 

  9 mars Nasse hittar en kudde 

13 april Det mystiska paketet 

Föreställningarna äger rum kl 15.00 i Missionskyrkan Huskvarna. Entréavgift 40 kr för stora 

som små. Förboka gärna biljetter hos t ex Huskvarna Bibliotek, Spiras biljettkassa tfn 036-

32 80 80 eller www.smot.se. Det är inte ovanligt att det blir fullt. 

Medlemsavgift 2013 
  
Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2013. Avgiften är 50 kr för enskild medlem och 
100 kr för familj boende på samma adress. Inbetalningen görs till nedanstående bankgiro senast 
den 28 februari (obs nytt giro). Vid inbetalning måste namn anges för de personer avgiften 
avser. I år kommer vi inte att skicka ut några medlemskort, men om någon vill ha ett kvitto på 
avgiften, så går det bra att kontakta kassören (se nedan). 

 

Välkomna till årsmötet och övriga aktiviteter. 

För styrelsen 

Hans Järeby 

ordförande  


