
Månadsmöte 23 sep
Inte sedan årsmötet före pandemin 20 feb 2020

har så många medlemmar samlats på Brunnen.



I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.      Text och foto: Göran Lander

Mycket vatten har runnit under broarna sedan medlemmarna 
i SPF Seniorerna Ronneby kunde samlas i så stora skaror -
23 sep 2021 på Ronneby Brunn. Förra gången var årsmötet 20
feb 2020. Nitton månader. 

Spanska sjukan är vårt namn på den förra omgången. Vad 
kommer barnbarnen och deras ättlingar att döpa denna 
pandemi till?



Ordförande Laila blev förkyld, så vice ordf Yvonne hälsade 
oss välkomna.  
Parentation över avlidna medlemmar.
Lailas månadsbrev för alla som så önskade.
Under tiden vi intog måltiden, god fisk, hamnade Brunnen i
en rasande men kortvarig regnby.
Musik av vår gamle skämtare från Sölvesborg Stefan Nilsson
Hurra för Gunn som fyllde år och dessutom vann på lott.
Lotteridragningar.
Inger Svensson presenterade Ingmari och Rola som åtagit 
sig lotteriverksamheten när hon nu drar sig tillbaka.





Parentator var Torsten Helge, som läste en stämningsfull dikt 
över dem som avlidit sedan vi senast samlades i feb 2020.

Kanske är det först vid dagens slut
En aning av evighet
Kanske är det först vid dagens slut
när tidens timglas rinner ut
ja, kanske är det då man får
en aning om vart vägen går,
kanske är det först i kvällens ro
man anar att det går en bro
från världen, den man hör och ser,
mot något större, något mer

Atle Burman



Lotteriverksamhet i full gång

Kö för betalning



Välkomna







Stefan Nilsson från Sölvesborg som gästat oss tidigare 
till stor belåtenhet. Tungspetserrrren, rrresterrr från 
sydeurrropeiska sjörrrövarrre som plundrat Listerrr
förrr. Jättekul!



Vi hurrade för 
Gunn som fyllde 
år och som dess-
utom vann på en 
lott.



Några av 
lotterivinnarna.



Ytterligare några som vann 
på sina lotter.



Vi vill gärna tacka Inger Svensson 
som efter att i många år ha glatt oss 
med fina vinster, idag presenterade 
sina efterträdare.



Ingmari Backhof
och 
Rola Dahlgren 
ska
i 
fortsättningen
förnöja
oss
vid 
våra 
tillställningar.
Välkomna!


