
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagshults föreläsningsförening Våren 2020 

Hagshults sockenstuga. 19.00 

Torsdagen 27 februari. 

Ulf Petersson, Bankeryd 

”90 år sedan svenskbybornas återkomst” 

************ 

Torsdagen 2 april 

Martin Dackling, Växjö 

”Istället för äktenskap” 

Årsmöte 

************ 

Torsdag 16 April 

Annie Johansson, Kyllås 

”Musikquizz” 

************* 

Torsdaen 23 April. 

Kl 19.00 Souzan Ezari och Afsin Teimouri. 

”Iran, så mycket mer än vad vi hör och ser” 

Välkomna! 

 

Första världskriget blev en svår tid för invånarna i 

Gammalsvenskby. Ryssland hade blivit Sovjetunionen och 

förtrycket kändes hårt Efter en lång resa, först med båt över 

Svarta Havet och sedan med tåg genom Europa, anländer nästan 

1000 svenskbybor till Jönköpings station fredagen den 2 augusti 

1929.. Hör Ulfs berättelse om hur det gick sedan, om 

hemlängtan och om de som åkte tillbaka. 

 

 

 

När landsbygden förändrade sig väldigt snabbt så blev det här ett 

legitimt sätt att leva sitt liv. Det innebar vissa uppoffringar, men 

syskonen kunde hålla ihop gården, leva hyfsat gott och ha sin 

status kvar. Om att driva jordbruk tillsammans med syskonen. 

Annie behöver vid det här laget ingen ingående presentation. I 

hennes firma finns också en nöjesavdelning! 

Det blir frågesport om stort och smått, fina priser! Ta med hela 

familjen, så ökar chansen att just ni blir mästare! 

V i gör ett nytt försök! Nu aktuellare än någonsin. Vi 

får en initierad och mera nyanserad bild av ett land 

som är så mycket mer än mullrande mullor. Souzan 

och Afsin har sina rötter i Iran. Afsin var med på 

Shahens tid, Souzan minns Revolutionen då 

Khomeini tog makten. Men Iran är så mycket mer än 

så. Ett vacker t och spännande land som vi får 

beskrivet i ord och bild. Souzan och Afsin bor sen 

många år i Vaggeryd. 

 



 

Till ett alldeles nytt decennium med 

föreläsningsföreningen! 

Tänka sig att vi fortsätter, som om sjuttio år inte vore nog….. 

Denna vår är vi kanske mer klassiska i reporouaren än på länge. 

Vi inleder med ett folklivsdrama som kanske gick många förbi, men än idag 

bor svensktalande på landsbygden i Ukraina, några mil ifrån de oroliga ryska 

gränsen. Ulf Petersson har studerat vad som egentligen hände. 

Martin Dackling berättar om sin bok om syskonjordbruken. Om de som blev 

fädernegården trogen när syskonkullarna skingrades för urbanisering och 

karriärer. Känns ämnet igen?? 

Vi gör åter en trivselafton, denna gången är du med i leken i högsta grad. 

Annie Johansson bränner av ett rykande Quizz. Eftersläckning med sedvanligt 

kaffe. 

Avslutningsvis kommer äntligen Afshin och Souzan och berättar om Iran. 

Till Årsmötet har vi att avtacka vår kassör Berndt som med måna goda 

tjänsteår vid kassaboken nu väljer att lämna styrelsen. Vi hoppas naturligtvis 

på att kunna fylla den tomma stolen med ett nytt namn. Har du förslag? 

Vi hoppas att vi får hålla på många år till, men det är du som besökare som 

avgör hur länge. Vi behöver alltid nya uppslag till föreläsare och också nya 

idéer till hur vi gör arbetet med programmet mera lustfyllt och spännande. 

Kom ihåg; det är alltid direktsändning, inga repriser, inget att ladda ner eller 

strömma, inga appar, mappar eller något som kräver bredband. Det enda 

som krävs är att du är där. 

Styrelsen 

 

Årsmötets dagordning. 

1. Mötets öppnande  

2. Val av mötesfunktionärer. 

3. Godkännande av kallelse. 

4. Verksamhetberättelse. 

5. Ekonomisk redovisning 

6. Revisionsberättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet. 

8. Fråga om resultatets disposition. 

9. Val av ordförande. 

10. Val av ledamöter och ersättare 

11. Val av revisorer. 

12. Fråga om godkännande av stadgar. 

13. Budget för kommande period. 

14. Övriga frågor 

15. Mötet avslutas. 

 

Om stadgar går igenom kommer en frivillig medlemslista att anordnas. Vi 

hoppas att du vill vara med. Att ha en medlemsmatrikel betyder att vi kan 

söka externa pengar på ett bättre sätt. 


