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I går var det vårdagjämning så nu inväntar vi den bästa årstiden, med fräscht grönt 
och blommor i alla färger. 
Jag vill gärna påminna om ett par programpunkter som jag tycker ni skall deltaga i. 
Först ett föredrag på Knut Hahnskolan den 9 april kl 14.00. Föredragshållare är 
ekonom Anders Andersson, känd från TV och bördig från Belganet. Han kommer att 
ge oss en del ekonomiska tips och dessutom berätta om sin nya passion, 
vildmarksfotografering. Föreläsningen är gratis. 
Den 10 april är det distriktsstämma på Ronneby Brunn. Det kommer annons i BLT 
och SÖ. 
Glöm inte att anmäla dig till studiebesök på Flygtekniska gymnasiet senast den 29 
mars.  
Den 21 mars åker Yvonne på långsemester till Australien så vi får försöka klara oss 
ändå. Kerstin la Fleur Jeppsson ersätter Yvonne. Anmälningar kan alltså ske till 
Birgitta 0767 782244, Siv 0763 154155 eller Kerstin 0768 162502. 
Frågor som Yvonne tidigare besvarat skall Kerstin och Laila 0733 854542 försöka 
svara på.  
Påminner de medlemmar som i år fyller 80 eller 90 år att vi bjuder på en lunch den 
15 april 14.30 på Bergslagskrogen. Anmälan senast den 8 april. 
Vi har startat arbetet med höstens program och tar gärna emot förslag till 
föreläsningar, underhållning, studiebesök eller studiecirklar. 
Vi behöver som alltid fler volontärer, som kan gå ut med rullstolar eller läsa för 
personer på våra vård- och omsorgsboende. Jag har också fått förfrågan om det 
finns någon som kan tänka sig att besöka äldre som ej kommer ut, eller följa med 
och göra inköp eller en promenad. Hör av er till Laila. 
Bräkne Hoby föreningen har tillsammans med kyrkan ett invandrarprojekt. De har 
olika samtalsgrupper för asylsökande i Prästgården eller Vesperklockan. Följande 
tider gäller…....................…….Ingen förberedelse eller kostnad. Ofta har man ett 
bestämt tema att prata kring. Om du är intresserad så anmäl dig till Laila. 
 
Med hopp om en fin och aktiv vår. 
Laila 
 
 


