
Jubilarer på 
Ronneby Brunn!

Våra kära 80 och 90 års jubilerande SPF 
Seniorer firades med lunch den 30 

september. 

Text och bild PAB
I samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan



Här har lotterivinsterna bullats upp. En del godsaker 
ligger dock kvar i väskan. Spritpumparna i 
bakgrunden påminner oss om en tråkig period som 
förhoppningsvis nu är överstånden.



De första gästerna börjar komma. Yvonne i 
bakgrunden prickar nogsamt av i besökslistan innan 
vår trogna Inger tar emot med lottringen. Undrar hur 
många lotter som sålts under åren? Se psalm 397, Jag 
kan icke räkna dem alla!  



Jubilaren Gunnar tvekar, ”har jag råd med lotter 
eller? Jaaa, det har jag!” Härligt med glada 
människor!



Denna gång fick vi sitta 3 vid varje bord, vilket 
gav gott om plats. Något att tänka på vid 
framtida möten.



Bilder säger mer än ord. Synd att man inte
kan höra det glada sorlet!



Laila 
förbereder sitt 
välkomnande 
till jubilarerna. 
Det är en 
trevlig 
stämning. Tur 
det var högt i 
tak! 



Laila hälsar alla jubilarer hjärtligt välkomna. Det 
är ju fantastiskt att vi kan träffas igen. Alla har vi 
fått kämpa med olika saker men det känns 
lättare nu när vi kan umgås igen. 



En fin buffé med tillbehör som man 
vanligtvis inte har hemma i vardagen. 



34 jubilarer 

kunde 

komma till 

denna 

eftermiddag.







Sedvanlig lottdragning efter kaffet är alltid 
lika spännande. Dagens första vinnare!



Flera glada vinnare!



Varför skulle inte Laila få ta del av vinstregnet?! 
Extravinsten blev sista vinsten för idag!



Inger Svensson, vår kära dam som hållit i 
lotteriverksamheten i evigheter, blir här avtackad av 
Laila för sin duktiga och synnerligen uppskattade 
insats för föreningen.  

Tack Inger 

från oss 

alla!



Epilog; 
Mötet var mycket uppskattat! Trevligt, med 

social närvaro och god förtäring, Brunnen håller 
vad de lovar!

Nu kämpar vi på så att vi kan träffas i Rosa Huset 
och umgås normalt. Fast normalt kommer det 

nog inte att bli för numera ska man ju vara 
negativ och lukta sprit!

Tack och hej för denna gång!


