Genomförda program våren 2020.
20/1 Musikminnen med Gert Blom
Gert berättar och visar bilder från sitt musikerliv med Leif Bloms orkester. När dansbandet startade var
Gert inte gammal nog att delta, men fick med skoborste och visp spela trummis på en pall. 1971
spelade man in en singel, ”Då föddes kärleken”, med Gert som trumpetsolist. Den låten gick in på
Svensktoppen. Bandet var aktivt 1956-1995. 42 deltagare

25/1 Kulturnatten i Växjö
Välkommen till STF Värends monter i Växjö stadsbibliotek.
Personal från lokalavdelningen finns på plats under eftermiddag och kväll, med bl. a. information om
vårens aktiviteter. 59 deltagare

5/2 Minnernas melodier
Stefan Lagesson från Spelemålen i Nybrotrakten kåserar om gamla artister och spelar stenkakor. Han
har en samling på 57.000 skivor att välja bland. 40 deltagare

9/2 Årsmöte i Johanneskyrkan
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Som traditionen bjuder blir det sedan kaffe och semla samt
underhållning. 49 deltagare

19/2 Polisens historia i Växjö
Jörgen Sjöblom berättar om polisens historia i Växjö. 41 deltagare

24/2 Start av studiecirkel om Öland för att senare med buss besöka Öland
Under tre måndagskvällar (24/2, 9/3, 23/3) bekantar vi oss med landskapet Öland. När vi genomgått
cirkeln bestämmer vi lämpliga besöksmål på Solens och vindarnas ö, för en resa den 26/5. 24 deltagare

4/3 Två av våra viktigaste sinnen
Kommunens syn- och hörselinstruktör Kristina Holmqvist ger information om två av våra viktigaste
sinnen: synen och hörseln. Tips ges vad som kan vara bra att tänka på och göra, för att underlätta i
vardagen när synen eller hörseln har försämrats. Vi får också information om vilka vanliga syn- och
hörselhjälpmedel som finns. 46 deltagare

11/3 Studiebesök på Atea, Smålands Airport och Lohilo Fitness Club
Vi besöker Ateas nya lokaler i Växjö. Företaget är Nordens största leverantör av IT-infrastruktur och har
här byggt norra Europas största konfiguration-, logistik- och recyclingcenter på 27.000 kvm.
29 deltagare
Vi besöker Lohilo Fitness Club som har etablerat sig i Postnords gamla lokaler.
Man bygger upp stora möjligheter för olika träning och banor för padelspel.
30 deltagare
Vi får en information om flygplatsens verksamhet och en guidad visning.
32 deltagare

16/3 Programplanering för hösten 2020 fick ställas in samt 8 andra planerade program
pga coronaviruset.

