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Brev till program hösten 2021 
 
Nu alla vänner skall vi göra ett allvarligt försök att starta verksamheten igen. 
 
Vi har nu ett program med datum för café, månadsmöte eller annan verksamhet. 
Det saknas innehåll på en del daterade sammankomster men vi kommer att 
meddela i god tid vad som skall ske vid varje tillfälle. Håll utkik i appen och 
hemsidan samt i BLT och Sydöstran vad som skall ske. Notera aktuella datum i er 
kalender. 
 
En annan nyhet är att vi vill ha in anmälan till varje träff senast måndag i den vecka 
evenemanget äger rum pga att antalet mötesdeltagare fortfarande är begränsat. 
Först till kvarn gäller. Anmälan kan ni göra genom att ringa eller skicka sms till 
Yvonne 0733 313042 eller Kerstin 0768 162502 eller mail till 
spf.ronneby@gmail.com. 
Pris för månadsmöte blir 90 kr och för café 40 kr. 
 

Programmet innehåller också tider för friskvård och studiecirklar. OBS! att det finns 
några nya cirklar. Pris som vanligt 60 kr/termin för cirklar. 
Vad gäller United motion så framgår tider, innehåll och kostnader av programmet. 
 

Sånggruppen samlas under ledning av Birgitta Lindén den 25/8 kl 14.00 för att 
diskutera fortsättningen. Det saknas en pianospelare. Om du själv kan åta dig detta 
eller vet någon villig så kontakta Birgitta, 0733 229771. 
 

Den så många gånger flyttade hemliga resan planeras att genomföras den 9/9. 
Alla som är anmälda kontaktas för kontroll. Resan är fullbokad men om du har 
frågor så kontakta Yvonne eller Kerstin. 
 

Distriktet ordnar en sommarträff i Eringsboda den 3 september. Start med kaffe 
kl 09.30 på Eringsboda brunn. Distriktet bjuder på föreläsningar och underhållning 
samt förtäring. Kaffe fm och em samt lunch. Ni tar er dit på egen hand eller 
tillsammans med goda vänner. 
Under dagen kommer uttagning till förbundets tävling ”Hjärnkoll” att ske. 
Anmälan görs till Yvonne 0733 313042 senast den 20/8. Påminnelse skickas ut på 
sms. För information se appen eller hemsidan. 
 

Nu hoppas vi på en riktigt trevlig höst utan restriktioner. 
 

Välkomna 
Styrelsen 
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