
 

         
    Jesper Hafström 16/5  Midsommarafton      Sjuhalla 15/8 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Vårt trevliga Café Havgården vill vi göra till en SPF-Träffpunkt på fredagar kl 14.00 och framåt under 

eftermiddagen. Vi har inget särskilt program utan träffas bara för ett trevligt ”café-häng” som en 

ersättning för ”after work” för de som ännu inte är seniorer.  

 

Under sommaren planerar vi att ordna en träff för bouleintresserade. Vi skall också inför höstens 

begivenheter ställa upp med ett eller flera lag i frågesportsprogrammet ”Hjärn-Koll” med blekingefinal 

under hösten. Information om detta kommer att finnas i föreningens ”app”, som ni kan ladda ner i 

mobiltelefonen. Våra eminta dansledare, Eva och Stig Hansson, har meddelat att de avser att återuppta 

dansövningarna i Folkets Hus i Nättraby den 13 september. Närmare information kommer i ”appen” 

och på månadsmötet den 15 augusti.  

 

MÅNADSMÖTE 16/5, aktivitet inom SPF HÄLSOVECKA 20/5 

Hasslö-sonen Jesper Hafström underhöll oss med sång och musik på maj månadsmöte i Folkets Hus. 

Jesper framförde stämningsfullt visor till vilka han själv skrivit text och musik, vilket uppskattades av 

de 35 medlemmar som hörsammat inbjudan.  

 

Per-Anders Bjurling från Ronnebyföreningen utbildade oss i användandet av SPF-appen som ger oss 

information om vad som händer inom Seniorerna både lokalt, regionalt och centralt. 

Under SPF-Hälsovecka ordnade föreningen ”friluftsdag” vid badplatsen på Slätthammar/Almö. Det 

blev både fysisk aktivitetet och frågesport. Solen sken och föreningen bjöd på korvgrillning. 

 

SOMMARAKTIVITETER och MÅNADSMÖTE AUGUSTI 15/8 
Under juni och juli blir det aktiviteter som promenader eller utflykter med kaffekorg. De bestäms med 

kort varsel och information får du genom mejl/app/anslag. 

Den 15 augusti är det månadsmöte på Sjuhalla hos Egon och Birgit. Tipspromenad, musik och tända 

grillar. Anmäl ditt deltagande till Birgit senast måndag 8 augusti (0705-79 22 01). 

 

För er som vill, så träffas vi på ”SPF-Café”, fredagar kl 14.00, 

för en trevlig pratstund med god fika! 
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