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Protokoll nr 2021-01 § 1 – 11 fört vid månadsmöte med SPF 

Seniorerna Mörrum 

 

 

 

Dag: 2021-08-19 

Plats: Ådalskyrkan 

  

 

 

§ 1 

 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte som är det första här i Ådalskyrkan 

sedan pandemin började. Hon tyckte det var roligt att så många kunde komma till 

dagens möte och påminde om att fortfarande ska Folkhälsomyndighetens regler följas.  

Särskilt hälsade hon Briggen Tre Bröder mycket välkomna att spela och sjunga för oss. 

 

§ 2 

 

Månadens sponsorer är Mörrums Café och Bio Metropol. 

§ 3 Må Väl-gympan börjar den 24 augusti. 

§ 4 Promenaderna börjar den 6 september. Programmet finns på webben och delas ut på 

mötet. 

§ 5 Intresserade av Boule, kontakta någon i styrelsen. Vi vill gärna återuppta boulen igen i 

föreningen. 

 

§ 6 Vår förening behöver nya medlemmar, under det ofrivilliga pandemi-uppehållet har vi 

minskat till 156 medl.  Utan aktiviteter är det svårt att värva medlemmar. Ta med dig 

grannen, fd.  arbetskamraten, vännen, släkten osv. Som ny medlem går man in gratis 

första gången. Om du värvar ny medlem får du under hösten från föreningen en 

Trisslott och från Förbundet en Sverigelott, när den nya medlemmen har betalt sin 

medlemsavgift. 

 

§ 7 Äldredagen bli i år digital, dvs två föreläsningar äger rum på Rådhuset som filmas och 

sänds samtidigt på Folkets Hus i Karlshamn Mörrums Folkets Park, Medborgarhuset i 

Svängsta och Ekelunden i Hällaryd. De som har dator eller platta kan följa dem hemma. 

Alla som fysiskt vill närvara i någon av lokalerna måste anmäla sig, antingen per telefon 

till Gunilla Appelqvist på kommunen eller via Karlshamns Kommun, Omsorg och Stöd - 

Karlshamns kommun på webben (detta pga antalbegränsningar för varje lokal pga 

Covid-19) 

https://www.karlshamn.se/omsorg-och-stod/
https://www.karlshamn.se/omsorg-och-stod/
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§ 8 Briggen Tre Bröder underhöll på listerländska, blekingska och engelska. Mycket trevligt 

program. 

§ 9 Därefter blev det räksmörgås och citronbiskvi som blev mycket uppskattat följt av 

dragning på lotterna. 

 

§ 10 Ordförande tackade alla som kommit och påminde om nästa månadsmöte den 16 

september då Thomas Rosendal kåserar ”Fader Gunnar, min fader”. 

 

§ 11 Mötet avslutades. 

  

  

  

 

 

 

Vid protokollet                                                            Justeras 

 Kerstin Karlsson  sekreterare                               Inga George 

  

 


