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Månadsbrev september. 

Välkomna till höstens första månadsmöte. Vi i styrelsen hoppas att ni i 

programmet finner mycket som ni vill deltaga i. 

Vi har ju startat med en bussresa till Pukeberg och ett studiebesök i 

Brunnsparken. Bussresan blev snabbt fulltecknad och lång reservlista 

finns. Därför återkommer vi med denna resa till våren och ni som finns 

på reservlistan har första chans att komma med. 

Som vanligt efterlyser vi medlemmar som vill gå ut med rullstolar på 

Vidablick eller läsa för personer med demens på olika boenden. Kontakta 

Laila om du är intresserad, tel 0733854542. 

Tommy Nilsson håller ett antal föreläsningar under hösten på biblioteket, 

Vuxenskolan, Kulturcentrum, Ellens bokcafé och Centrumbiografen. Jag 

har gjort en bilaga med alla tider. 

Bräkne Hoby SPF har ett stort projekt med syftet att hjälpa våra 

invandrare att lära sig svenska. Erika von Buxhoeveden har skickat över 

ett brev med tid och plats för olika sammankomster. Jag har gjort en 

bilaga med dessa mötesplatser. Det kostar ingenting och du behöver inte 

anmäla dig utan bara gå dit och prata med dem, du blir bjuden på kaffe. 

SPF i Bräkne Hoby startar tillsammans med Vuxenskolan ett 

odlingsprojekt för asylsökande i Ronneby. Finns det någon som är 

intresserad av att delta som volontär så kontakta Vuxenskolan, 

0771210400. 

Förbundet skall tillsammans med PRO och ABF samt Vuxenskolan starta 

ett projekt för att lindra ofrivillig ensamhet hos äldre. Finns det någon 

som kan tänka sig att leda en studiecirkel för att hitta sätt att nå dessa 

personer. Kontakta Laila 0733854542, eller Eva 0706840172. 

Ett ämne som är viktigt är ju medlemsrekrytering. Vi måste alla hjälpas åt 

att sprida vårt budskap. Den viktigaste uppgiften tror jag är den sociala 

samvaron men även att delta i samhällsdiskussioner om seniorernas 

villkor 

Nu önskar jag er en trevlig höst och att vi ses ofta. 

Vid pennan Laila 
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Information från Tommy Nilsson, 

Sverigevandraren. 

 

Information om föreläsningar och studiecirkel i samverkan med SV 

Föreläsning: Guldkorn i Ronneby den 2 sept kl 19.00.  

 Ronneby stadsbibliotek 

 Föreläsning och information om studiecirkeln. 

 Entré 50 kr. Anmälan till Vuxenskolan tel 0771-210400 eller 0457-

75290 

Studiecirkel: Guldkorn i Ronneby den 16/9, 23/9 och 30/9. (tre tillfällen) kl 

18.00. 

 Vuxenskolans lokaler. V Torggatan.  

 Kostnad 550 kr inkl en bok om Ronneby. 

 Anmälan och mer information hos SV tel 0771-210400 el 

0457.75290 

 eller sv.se/blekinge. 

Föreläsningsserie: Ronneby på 80-talet. 2 tillfällen  

 Kulturcentrum den 12/11 och den 19/11 kl 19.00 

 Frie entré. Ingen anmälan. 

Tommy visar bilder och berättar om Ronneby Brunn och brunnsparken. 

 Ellens café kl 18.00 den 30/10. 

 Allmänheten välkommen. 

Föreläsningsserier på Centrumbiografen. Ronneby för 30 år sedan. 

 Start den 28 oktober kl 18.00 

Vänliga hälsningar 

Tommy Nilsson genom Laila Andersson 
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Visst är svenska språket  
en viktig del av samhället!? 

 

Vi arbetar med ett projekt där målet är 

Att aktivt lära ut och stärka svenska språket. 
 

Vi erbjuder samhällsinformation 
samt rättigheter och skyldigheter i svenska samhället. 

 

Vill du bidra till en väl fungerande integration? 

 DU  

kan göra skillnad som volontär! 
 

 

Välkommen till oss på språkcafé! 

 

Måndagar: 
Fruktgårdarnas fritidslokal på Alm vägen i Kallinge kl. 18-20 

Tisdagar: 
Språkcafé på SV, Västra Torggatan 7A i Ronneby kl. 18-20 

Onsdagar: 
Kyrkans Hus i Ronneby kl. 13-15 

Torsdagar: 
Kyrkans Hus i Ronneby kl. 13-15. OBS: Kvinnogrupp 

 

Jenny och Erika 

Bygd i Samverkan,  

Språkvänner i Ronneby Kommun 


