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Sommarbrev 2020 i förskingringen. 

 

Solen skiner men vinden är kall och någon gökotta blir det inte tal om. 

Efter nio veckors karantän är man lagom försoffad och saktfärdig. 

Det börjar bli svårt att uppamma intresse för att göra någon nytta. Man gör som 

Fritiof Nilsson Piraten sa: ”Gör inte idag vad du kan skjuta upp till imorgon.” Ser 

fram emot att få nya direktiv för 70+ från Folkhälso-myndigheten. 

Förbundet försöker inspirera oss genom att anordna s.k. webinarier med olika tema. 

Förbundet har ju startat projekt som går ut på att förhindra ensamhet bland seniorer. 

Torsdag den 28 maj sänds ett webinarium som heter ”Inte ensam” och som 

förhoppningsvis skall ge oss lite tips på vad vi kan göra. Vi har ju nu alla, mer eller 

mindre, fått känna på hur det är att vara ofrivilligt ensam. Hur som helst så tror jag att 

vi alla ser fram emot att få börja verksamheten i föreningen igen. 

Det går ju ingen nöd på oss och vi får tänka på Alfons farmor när hon sa:”man måste 

ha tråkigt ibland för att veta när man har roligt.” 

Om ni går därhemma och kommer på något, program, utflykt eller studiecirkel, som 

ni vill att vi skall ta med i programmet så hör av er. 

Laila Andersson Kungsgatan 51 37237 Ronneby eller 0733854542 eller 

spf.ronneby@gmail.com. 

Om någon läst önskemålet från Silpinge om hjälp i trädgården och gärna vill hjälpa 

till så glöm inte höra av er till Christa. Se annonsen i SPF-appen. 

Vi i styrelsen gnuggar våra geniknölar för att hitta på något att roa er med. 

PA kommer att lägga ut några frågor i appen och ni kan svara till 

spf.ronneby@gmail.com. Vi drar en vinnare/vecka och den som vinner får en trisslott. 

Vi hoppas naturligtvis att ingen använder Google för att få rätt svar men det är upp 

till vars och ens samvete. Håll ögonen öppna och läs appen. Frågorna finns även på 

hemsidan under Nyheter. Start frågetävling nästa vecka. 

Från hela mitt hjärta önskar jag er en skön sommar och att vi ses igen snart. 

 

Kram Laila 
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