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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Äntligen är vi igång med höstens SPF-aktiviteter med vår uppstart på Sjuhalla. Vi genomför vårt 

höstprogram enligt planen. Observera månadsmötet med ärtsoppa och underhållning den 24 oktober. 

Distriktet startar upp med sommarfesten den 6 september i Bellevueparken i Karlshamn med över 300 

SPF-are från distriktets föreningar och distriktsfinal i tävlingen ”Hjärnkoll”. Från SPF Nätttraby-

Hasslö räknar vi med minst två 3-mannalag. 

 

Den 11 september går vi till val av representanter till Riksdagen, Regionfullmäktige (tidigare 

landstinget) och Kommunfullmäktige. Betänk att valmanskåren består av mer än 25 procent seniorer, 

d.v.s. väljare äldre än 65 år. Det är viktigt att vi seniorer använder vår rösträtt och deltar i valet och 

lämnar vår röst i enlighet med vars och ens personliga uppfattning om vad som är den politik man vill 

stödja. Inte bara utifrån egna närliggande frågor utan även utifrån sådana frågor som man tycker är 

viktiga för våra barn och barnbarn och kommande generationer. Använd din röst!! 

    

MÅNADSMÖTET DEN 15 AUGUSTI  PÅ SJUHALLA 

Ett 30-tal medlemmar samlades hos Birgit och Egon på Sjuhalla för grillfest och höstupptakt. Det blev 

lagtävlingar med både musikquiz (musikfrågetävling) och fysiska aktiviteter. Därutöver serverades en 

eller flera grillade korvar med bröd, kaffe och hembakat. Dragning i vinlotteriet  där några hade en 

förunderlig tur. Ordförande informerade om kommande aktiviteter. Som avslutning överlämades till 

värdparet ett presentkort, från medlemmarna, som tack för alla de år vi har haft förmånen att vara 

gäster hos Birgit och Egon. 

 

MÅNADSMÖTE I FOLKETS HUS DEN 19 SEPTEMBER 

Vid kommande månadsmöte gästar naturfotografen från Ängelholm, Ingmar Skogar, vår förening. 

Ingmar håller föredrag och visar fantastiska bilder från resor i Costa Rica och Nicaragua. Därutöver 

kaffe och hembakade kakor, vinlotteri och föreningsinformation. Allt till det facila priset 50 av kr. 

 

Dansen drar åter igång den 13 september klockan 10 – 12. Välkommen! 

 

Boule spelar vi måndagar kl 14.00 på planen intill Nättran (ej månadsmötesdagar). Välkommen! 

Träffas för en pratstund gör vi på ”SPF Café” Havgården fredagar kl 14.00.Välkommen! 
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