
Årsmöte 2022-03-23
Församlingshemmet i Torhamn

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Text: KEA . Billy Foto: Billy Moberg



SPF Östra Blekinge har den 23/3 i samarbete med S/V haft årsmöte i

Församlingshemmet i Torhamn. Ett drygt 60-tal medlemmar hade infunnit sig i

det soliga vårvädret. Efter välkomst-hälsning av ordf. KEA vidtog parentation

över 8 medlemmar som avlidit under 2021. Vi fick lyssna till två musikstycken, 

en kort dikt och sedan tändes ett ljus för varje avliden. De hedrades med en tyst

minut.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna och det blev omval av ordförande och

av de ledamöter som stod i tur att avgå. Sedan serverades en god smörgåstårta

som avnjöts under livliga samtal mellan deltagarna. Bengts rapport från KPR 

handlade bland annat om de fria bussresorna i kommunen. Ulla Andersson 

berättade om Hälsokommitténs arbete och vilka planer man har under 2022. 

Ordförande redogjorde kortfattat för det program som man planerar att

genomföra under resten av året. Han gav också kortkort version av Ukrainas 

historia med anledning av den situation som råder. Vi fick också kaffe med 

hembakad kaka och mötet avslutades med lotteridragning.

Text: KEA.



Solveig tog inträde och Birgit sålde lotter



Ordförande KEA hälsade alla 
välkomna till Årsmötet som 
förresten var årets första 
månadsmöte. Så vi hoppas att 
det kan återgå till normala 
möten igen



Det tändes åtta ljus för 
de medlemmar som 
avlidit under 2021. Och 
en tyst minut





Årsmötesordförande 
Anders Andersson

Sekreterare Eva –Lisa Smeds











Stämningen var på topp tyckte 
Arne









Bengt rapporterade från KPR och 
RPR. Bland annat om det Gröna 
kortet som ger oss 70 plussare 
tillgång till fria resor inom 
kollektivtrafiken vid vissa tider





• Ukrainas historia

• I det som i dag är norra Ukraina grundades i slutet av 800-talet Kievriket
som blev ett mäktigt furstendöme. 882-1240.

• Från 1200-talet hamnade området under först mongolisk och senare
polsk och litauisk överhöghet.

• Från 1600-talet var det ryssar som dominerade, och 1922 blev Ukraina 
en del av Sovjetunionen.

• Ukraina drabbades av utbredd svältdöd och hårt förtryck under 
sovjetledaren Josef Stalin på 1930-talet, och under andra världskriget dog 
miljontals ukrainare i krig, umbäranden och utrensningar.

• Ett kuppförsök i Moskva i augusti 1991, då reformmotståndare gjorde ett
sista försök att stoppa Sovjetunionens sönderfall, ledde till att Ukraina 
förklarade sig självständigt den 24 augusti 1991. Samma månad förbjöds
kommunistpartiet. Självständigheten befästes med överväldigande
majoritet vid en folkomröstning den 1 december.

• Ukrainska är ett östslaviskt språk.

• Ukrainskans närmaste släktspråk är bland 
annat belarusiska och rusinska.

• De ukrainska och ryska språken får inte blandas ihop. De är dock 
närbesläktade. Då och då talas ett blandspråk mellan ukrainska och ryska
som heter surzjyk. Ryska är också oftast första andraspråk för personer som
talar ukrainska.





Vi hade en liten utställning från vår
Akvarellmålarkurs. Ulla Andersson
Karin Gustafsson













• Välkommen att prova Akvarell!

• Välkommen att prova på
Akvarellmålning. Plats SPF-lokalen
Jämjö. Kontakta Karin Gustafsson 
tel: 0705156784. SPF Östra
Blekinge/Vuxenskolan



• OBS!!! OBS!!!
• Tisdagen den 12 April Kl 14.00 börjar vi 
med en nyhet i vår SPF-Lokal. Vi tänker kalla
den Eftermiddags fika

• Där vi börjar med att ta reda på vad ni vill
ska hända dessa eftermiddagar. Nu är det ni
som ska komma med förslag! Ta kontakt
med Ulla Andersson 
0708410650 VÄLKOMNA!


