
Vårprogram 2023
SPF Seniorerna Aneby

Plats för alla



Program för
månadsträffar

 
     
Må 16/1, 14:00
Plats: Allianskyrkans festvåning
Göran Johansson sång och berättelse om
SAM-hjälp.
Värd: Grupp 4
     
Må 20/2, kl 14:00
Plats: Allianskyrkans festvåning
Årsmöte och parentation
Underhållning av kören.
Värd: Grupp 5
     
Må 20/3, kl 14:00
Plats: Allianskyrkans festvåning
Johan Fälth underhåller med sång och
allsång.
Värd: Grupp 6
     
     
     
     

     
     
Må 17/4, kl 14:00
Plats: Allianskyrkans festvåning
Underhållning med sång & musik av Bo
Heidelberg och Christer Möller.
Värd: Grupp 1
     
Må 15/5, kl 14:00
Plats: Tallbacken
Tipspromenad, korvgrillning och
kaffeservering.
Underhållning av kören.
Värd: Grupp 2
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Övriga aktiviteter

 
Stavgång vid Tallbacken
Tisdagar, kl 10:00
     
     
Boule i Svartåparken
Torsdagar, kl 10:00
     
     
Körövning på Tallbacken
Enligt schema, kl 10:00
Kontakt: Marianne Gustafssson
tel 070-607 21 66
     
     
Stickcafé på Svartågården
Sista måndagen i månaden, kl 10:00
Kontakt: Anita Bjerkander
tel 070-385 11 21
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Skjuts &
kontaktuppgifter

Om du behöver skjuts till månadsträffarna.
Kontakta gruppledaren i din grupp.
     
     
Grupp 1
Inga Hertzman
tel 076-391 13 98
     
Grupp 2
Georg Gustafsson
tel 070-563 73 43
     
Grupp 3
Gull-Britt Karlsson
tel 073-504 25 14
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
Grupp 4
Agneta Karlsson
tel 073-058 16 81
     
Grupp 5
Stig Havskog
tel 070-635 96 17
     
Grupp 6
Ann-Marie Gustavsson
tel 070-679 22 50



Aktiviteter och utflyktsmål

Minigolf, shopping, SPA, museer, hästridning, handelsbodar - i 
Aneby hittar du det mesta att uppleva.

Aneby Folkets Park
Evenemang och aktiviteter under hela året. Danser, festivaler, 

barnaktiviteter, trubadurkvällar och mycket mer.

073-333 96 20

Björkenäs moped- och motorcykelmuseum
På logen blänker mopeder, motorcyklar och cyklar i långa rader. Ett paradis 

för nostalgiska motorfantaster med bland annat modeller från 1920-talet.

0390-330 43

Blommigatider
I Frinnaryd finner du Blommigatider. En blomsterhandel med sommarcafé 

tel:073-3339620
tel:0390-33043


och mer därtill i mysig miljö. Ett utflyktsmål för den blomtokiga, den 

inredningsintresserade eller den fikasugna. 

073-083 33 77 

Bodaskogs affärs- och postmuseum
En av de främsta kulturbyggnaderna i Askeryd. Byggnaden har en gedigen 

historia och har använts till diverse verksamheter bland annat handelsbod 

och poststation.

076-820 02 03

Bränna Får
Lammskinn, lammkött, kuddar och andra produkter. Det är precis vad 

Bränna Får tillhandahåller. Här betar fåren fritt på det Småländska 

Höglandet.

Bälaryds museer
Stort lantbruksmuseum även innehållande en komplett skomakarverkstad. 

Torpstuga med många intressanta föremål.

073-806 51 41

Discgolfbana
Banan är belägen på Furulidsområdet och första Tee ligger på höger sida om 

Träningsverket

Använd Furulidskolans parkering längs med ASK:s fotbollsplan.

Dockskåpshuset & Torparlyckan
Dockskåpshuset med en stor samling av gamla antika dockskåp och andra 

barnsaker från förr. Här finns även en äkta "prinsesslekstuga". I anslutning till 

Bränna Får

070-591 30 98 



tel:073-0833377
tel:076-8200203
tel:0738065141
http://wp.brannafar.se/
tel:070-5913098


dockskåpsmuseet ligger en inredningsbutik.

Floroteket
Floroteket är en handelsträdgård belägen i Hullaryd. Här kan du hitta såväl 

blommor och växter som inredning. Här strosar du runt i en gemytlig och 

rustik miljö. Åk till Floroteket och låt dig inspireras.

Jularps Gård
Yoga, fika eller shoppa? Här behöver du inte välja utan på Jularps Gård kan 

du göra allt detta under ett och samma tak. Hit åker du för att njuta av 

gårdslivet.

Krukmakeri
Titta in i krukmakeriverkstaden där keramikern kanske står och drejar. I det 

gamla missionshuset är det loppis och här kan du även slå dig ner för att ta 

en fika.

076-022 55 09

Malins Antik och Lanthandel
Här i Penarp, mellan Haurida och Aneby, hittar du produkter från lokala 

leverantörer. En mysig lanthandel där nytt och nött blandas. Här finns lite av 

varje, från Brunnebys cider till Källans linoljesåpa.

Dockskåpsmuseum

Torparlycka, inredning och fika

Floroteket

0140-220 08



Jularps Gård

tel:076-0225509
http://www.dockskapshuset.com/
https://torparlycka.se/
https://floroteket.se/
tel:0140-22008
https://www.jularpsgardaneby.se/


073-681 07 81

Mejeriet Secondhand
Om du vill fynda är det Mejeriet Secondhand du ska besöka. Här finner du 

allt från kläder till inredning. Om det börjar suga i tarmen finns här även Lilla 

Caféet där det serveras smörgåsar, bakelser, bullar med mera.

0380-411 10

My's Silver
I Vireda hittar du My's Silver. Här tillverkas och säljs handgjorda 

silversmycken. Här erbjuds även kurser i silversmide.

070-690 95 13

Skärsjöhäst
Vill du uppleva hästens kraft på ett annat sätt än att rida? Välkommen på 

vagnturer. Körs året runt med vagn eller släde runt omkring småländska 

Aneby.

Spela golf på Wiredaholm
På Wiredaholm finns en 18-håls golfbana i naturskön, lätt kuperad skogs- 

och parkmiljö. På anläggningen finns driving range, pay&play, korthålsbana, 

restaurang och boende.

Stalpets vattenfall / Minigolf
Stalpet är 20 meter högt och södra Sveriges högsta vattenfall. Vattnet kastar 

sig ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor. Här finns 

Skärsjöhäst

Wiredaholm Golf och Konferens

tel:073-6810781
tel:0380-41110
tel:070-6909513
http://www.skarsjohast.se/H%C3%A4st_och_vagn_-_h%C3%A4stupplevelse_i_Aneby_-_Sk%C3%A4rsj%C3%B6h%C3%A4st.html
http://wiredaholm.se/


Stalpets café, där du kan fika i en harmonisk, naturskön och vacker trädgård. 

I hantverksboden kan du handla lokalt hantverk. Det finns också tillgång till 

en minigolfbana.

Stierngranats muséer och pyramid
Malte Liewen Stierngranats museum och gravpyramid. Pyramiden finns att 

beskåda ett litet stycke upp i slottsskogen. Det finns även fiske och bad i 

Ralången för den som är intresserad.

070-382 03 54

Tjonga SPA
Lantligt beläget litet spa för dig som vill koppla av, finna ro och hämta ny 

kraft.

070-373 95 88

Utomhusaktiviteter i Målsånna
Laga mat ute, utomhusträning, bastu, massage, flow learning och mycket 

mera.

Åsens by kulturreservat
Livet på landet som det kunde se ut vid sekelskiftet 1900. Lantrasdjur, 

guidning, hästskjuts, kaffestuga och handelsbod med mera.

Shopping i kommunen

Stalpets Café och Hantverk

Föreningen Stierngranats Museer

Målsånna turism och lantbruk

Åsens by, kulturreservat

tel:070-3820354
tel:070-3739588
https://stalpet.wordpress.com/
https://www.hembygd.se/f-reningen-stierngranats-museer
https://www.malsanna.se/
https://asensby.se/


I kommunen finns butiker inom de flesta branscher. Torghandel bedrivs på 

onsdagar på Fredstorget i Aneby samt under torsdagarna i Hullaryd.
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