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Kommunen är arrangör och en mängd organisationer och företag deltar.



Det var kö ända utifrån gården.



MARIA 
SIBBESSON

KING OF THE 
SHOW



Energiska damer i SPF Seniorerna Ronneby styrelsen hade redan kvällen före 
möblerat vår plats i utställningshallen i BCC Blekinge Congress Center, 

gemenligen RON och det var väl tur när massorna tryckte på nästa morgon.
För 100 kr fick man en lott, delta i tipspromenad inom lokalerna, få 
kommunal information om seniorutbudet, njuta av en sittande stadsvandring 

med Anders Jonsson, käka kroppkakor till lunch och som avslutning bli 
underhållen av Lena Pålsson och Robban.

Själv fotograferade jag mest, men var även i vägen i vår monter, pratade med 
poliserna som flyttat sitt veckobesök från torget till denna plats och klarade 

med nöd och näppe av att hålla balansen när Kent Leven lade krokben för 
mig – eller om det var tvärtom.



När Lena Pålsson var på sjungande fot bland bänkraderna försökte jag 
fotografera henne, varvid hon blev så förtjust att hon snabbt som attan stack 

upp mikrofonen i ansiktet på mig och jag tvingades sjunga Corinna, Corinna för 
de 200 åhörarna. Ulla, min fru, som satt längre bort hade inte känt igen rösten. 

Konstigt!

Kroppkakorna smakade bra men blekingarna är märkliga när de serverar 

flytande smör och vatten från Skåne smaksatt med kolsyra och citron. När vi 
äter en liknande rätt dvs Pitepalt, är det mjölk och iskalla smörbitar som gäller.

Annars är det bestående intrycket alla glada människor i den knökafulla hallen 
och att Ulla vann 2.a pris i tipspromenaden. Hon var idag ovanligt envis och tog 

inte särskilt många goda råd från mig. Det var förresten ett mycket bra pris; det 
ger henne möjlighet att bjuda mig på lunch på brunnen.

En välordnad och bra Seniordag 2019.



Yvonne, Kerstin och Eva pratar med 
intresserade. I förgrunden en kvinna som just 
får sin rollator servdad av mannens kollega.



SPF-montern med Yvonne, Kerstin och Eva.









En snabbfotad Lena 
Pålsson innan hon sticker 

upp mikrofonen i mitt 
ansikte och jag sjunger 

Corinna Corinna.......


