
 

          

     

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Nu är hösten här och vi har kommit igång med vår ordinarie mötesverksamhet på allvar. Det verkar 

dock som att Coronapandemin fortfarande sätter sina spår när det gäller medlemsutvecklingen såväl 

i vår förening som i vårt Blekingedistrikt och SPF i landet som helhet. Vi har i Nättraby visserligen 

fått 1 ny medlem men 5 har lämnat oss på grund av dödsfall och 7 har lämnat oss av andra skäl. 

Totalt är vi nu 95 medlemmar i SPF Nättraby-Hasslö.  

För att öka medlemsantalet har förbundet satt igång en värvningskampanj/tävling för att få in nya 

medlemmar. Kampanjen pågår under tiden 1 oktober – 30 november. För varje ny medlem som 

värvas får man en Sverigelott. Den förening som lyckas bäst i vårt distrikt får en premie på 5 000:-  

Det bästa sättet att värva medlemmar är att Du som redan är medlem värvar en ny medlem bland 

Dina vänner, bekanta eller gamla arbetskamrater. Nyvärvad medlem skall registreras i 

medlemsregistret senast den 30 november och medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 

december. Anmäl din värvning till föreningen för registrering. Närmare information om 

värvningstävlingen återfinns i Senioren. 

MÅNADSMÖTET DEN 19 SEPTEMBER 

Ett trettiotal glada pensionärer som dagen till ära fick lyssna på Ingmar Skogar när han berättade 

och visade bilder om sina  minnesvärda resor i Costa Rica och Nicaragua. Birgit berättade om 

kommande aktiviteter, studiebesök på nya brandstationen och en eventuell resa till Arlövsrevyn i 

februari. Till kaffet bjöd Christine Melin och Margareta Bäckström på nybakade kakor (se bild) 

vilka bakats efter gamla recept. Mötet avslutades som vanligt med dragning på dagens lotteri. 
 

MÅNADSMÖTE DEN 24 OKTOBER.  ÄRTSOPPA i Folkets hus. 
Vi gästas av Martina Karlsson & Johan Harding som underhåller oss med sång och musik. 

Därefter serveras ärtsoppa, bröd, öl och vatten. (till självkostnadspris även punsch för dem som så 

önskar). Kaffe med dopp. Allt detta till det facila priset av endast 150:- kronor. (se hemsida/appen). 

Föreningsinformation. Lotteri. 

Anmälan om deltagande senast den 20 oktober till Birgit Nilsson 0705-79 22 01 
 

OBS!!  DANSEN. På grund av alldeles för få deltagare tvingas vi nu att ställa in dansen. 
 

BOULE. Måndagar kl 14.00 träffas vi som vanligt på planen intill Nättran (ej månadsmötesdagar) 

för att spela boule.  Vid regn ställer vi in. Välkommen! 
 

OBS!   SPF Café Havgården har numera öppet endast lördagar och söndagar. Vi träffas där 

söndagar klockan 14.00 -17.00.  En liten pratstund över en fika skadar aldrig. Välkommen! 
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