
 
 

RONNEBY 
 

Välkommen till ett nytt år 2020! 
 
Nu är det dags att studera det nya programmet och bestämma vilka 
aktiviteter du vill deltaga i. 
Hoppas du hittar mycket som du tycker är trevligt. Anmäl dig i tid för en del 
aktiviteter blir fort fulltecknade. 
Inbetalningskort för medlemsavgiften 2020 kommer från förbundet och skall 
betalas direkt till förbundets bankgiro. 
Torsdag den 9 januari startar vi verksamheten för 2020. Då kommer styrelsen 
att informera om vårens olika aktiviteter. Har ni någon vän eller bekant som 
funderar på att gå med i SPF så tag med hen som gäst.  
Som vanligt vill jag påminna om en del verksamheter som kommunen vill att 
vi deltager i. Först rullstolspromenader på Vidablick. Ju fler ni är desto färre 
gånger behöver ni gå. Promenaderna äger rum måndagar 14.30. Om du är 
intresserad så hör av dig till Laila, tel 0457 70120.  
Vi tillsammans med SV (vuxenskolan) vill gärna också ha fler s k högläsare. 
Innan ni startar får ni en utbildning av någon Silviasyster. Om du är 
intresserad så ta kontakt med Laila (0457 70120). 
 
De olika organisationerna, SPF, SKPF och PRO skall tillsammans med SV 
och ABF arbeta med projekt för att hjälpa till att minska ensamheten bland 
äldre. Vi startar i januari genom att styrelsen får en utbildning tillsammans 
med SV. Efter detta vet vi mer hur vi skall arbeta. Känner du någon som är 
mycket ensam så försök locka med dem på ett besök i Rosa huset. 
 

SPF i Bräkne Hoby tillsammans med ”Bygd i samverkan” ordnar s k 
språkcaféer. De träffar grupper av invandrare, som ännu ej fått 
uppehållstillstånd, för att de skall få höra samt lära sig svenska. 
Träffarna äger rum onsdagar kl 13.00 -15.00 i Kyrkans hus och torsdagar kl 
13.00 -15.00 också i Kyrkans hus. Torsdagar är det endast kvinnor medan 
onsdagsträffarna är öppna för både kvinnor och män. Erika och Jenny, som 
ansvarar för verksamheten, vill gärna ha hjälp genom att vi kommer dit för att 
prata med de nyanlända. Det är bara att gå dit, ingen anmälan eller 
förberedelse. De bjuder på kaffe. Mer information finns i Rosa huset och ni 
kan även ringa Laila så får ni mer information 
Som du ser så har vi så mycket verksamhet så reseregler ej får plats i 
programmet (de kommer därför sist i detta brev). 



Trots att vi har mycket verksamhet kan vi ha mer. T.ex studiecirklar i nya 
ämnen eller en cirkel till i något ämne vi har. Om ni är intresserade av något 
och får till svar att det inte finns plats så hör av er till Laila eller Birgitta så kan 
vi säkert ordna en ny cirkel. 
Jag hoppas nu att ni fått en del att tänka på och att många vill deltaga i caféer 
och månadsmöte. 
Lycka till och hjärtligt välkommen. 
 
Regler för anmälningar och avbeställningar vid resor arrangerade av 
SPF Ronneby. 
 
I programmet skall förutom anmälningsdag och betalningsdag även anges 
hur många som kan delta. Vid anmälan skall namn på alla deltagare samt 
telefonnummer uppges. 
För varje resa anges sista anmälningsdag och i förekommande fall även 
betalningsdag. 
De först anmälda kommer med på resan. 
När resan är fulltecknad noteras reserver i den ordning de anmäler sig. 
Om resan inte blir fulltecknad av våra medlemmar före sista anmälningsdag 
går erbjudande att delta till anhöriga, vänner och andra föreningar. 
Avbeställning skall göras så snart som möjligt så att reserv kan kallas in. 
Vid återbud efter anmälningstidens utgång debiteras den kostnad föreningen 
får om reserv ej kan sättas in. 
Reglerna fastställda i styrelsen den 11 maj 2012. 

 
 
 
Välkommen! 
styrelsen genom Laila 

 

 


