
   Ronneby 

 

 

Månadsbrev september 2021 

Ronnebys finska vänortsbro vid Silverforsen – Mänttä-Vilppula-bron 

 

 

Välkomna till höstens första månadsmöte, äntligen får vi se varandra igen. Efter ett 

och ett halvt år känns det verkligen trevligt. Vi skall nu ta hand om varandra 

ordentligt så vi njuter av den sociala verksamheten. 

På grund av pandemin har vi av säkerhetsskäl valt att begränsa deltagarantalet vid 

alla våra aktiviteter. Kom alltså ihåg att anmäla dig till både månadsmöten och 

caféer senast måndag i samma vecka. 

Under oktober visar vi filmen om Ronneby av Lars-Erik Löv både den 7:e och 14:e 

eftersom det är många som vill se den. Välj den dag som passar dig bäst. 

Den 28:e berättar PA Bjurling och visar bilder från en resa till Tjernobyl. 

Ja nu känns det att vi är på gång. 
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Som vanligt behöver vi fler som går med rullstolar och som läser på äldreboenden. 

Ring gärna till Laila 0733 854542. De som skall läsa för personer med demens får 

en introduktionsutbildning av Vuxenskolan. 

Det är svårt att nå alla med information men vi skall försöka så gott vi kan. Vi har 

ju i sommar skickat sms till alla som anmält mobilnummer till medlemsregistret, 

dvs till Yvonne, 0733 313042. Om du har skaffat eller skaffar en mobil så anmäl 

det gärna. 

Dessutom kan du då ladda ner SPF-appen som är ett enkelt sätt att få information 

både från förening, distrikt och förbund. PA och Göran hjälper er gärna att ladda 

ner appen. Doro som har en mobil för seniorer har också möjlighet att använda 

sms. 

Det finns platser lediga på några studiecirklar så kontakta cirkelledaren om du är 

intresserad. Gå gärna på besök innan du anmäler dig. 

Vi vill ju gärna ha fler medlemmar och om du har någon kompis som inte är med så 

tag med hen på något möte för att känna sig för. Alla är välkomna. 

Välkomna tillbaka 

Styrelsen 

 


