
I samarbete med  Ronneby 
 

Kära medlemmar! 

Den 24 februari fick jag Kerstin la Fleur Jeppsson förtroendet att överta 

uppdraget som ordförande efter Laila Andersson. Laila hade avsagt sig 

ordförandeskapet efter 10 år i SPF Seniorerna Ronneby. Jag kände glädje och 

förväntan inför framtiden, eftersom pandemin och alla restriktioner var över. 

Men det blev också en sorgens dag eftersom kriget då startade i Ukraina. Det 

var som solen gick upp men snabbt lades locket på igen. Vad verkligheten fort 

kan förändras. 

Tänk på dem som vistas där, vi är bara lite ”tilltufsade” här i Sverige. En 

tankeställare i dessa dagar. 

Som nyvald ordförande i SPF Seniorerna Ronneby vill jag här tacka för 

förtroendet att tillsammans med övriga i styrelsen få arbeta för våra 

medlemmar. Jag vill också passa på att göra en kort presentation om mig själv. 

Jag är född i Ronneby och har varit staden trogen förutom 17 år i Listerby. Har 

mina två barn och deras familjer nära mig, vilket är en trygghet. Jag försöker 

vara en glad och positiv pensionär, men lite kantstött som så många andra av 

livets törnar, både personligen och genom yrkeslivet. Min bakgrund inom 

yrkeslivet var först under flera år inom psykiatrin och därefter fram till 

pensionen inom socialförvaltningen i Ronneby Kommun och har även en del 

kunskaper från företagarebranschen. Mitt intresse för föreningslivet började 

redan som åttaåring då jag ensam för första gången gick från Karlskronagatan 

27 ner över den gamla bron för att skriva in mig i Blåvingarna. De hade sin 

verksamhet i gamla Yrkesskolan, som låg där butiken Colorama ligger idag. Jag 

blev senare scout men gick sedan över till sjöscouterna och där väcktes mitt 

intresse för havet och båtlivet, ett intresse som sedan pågick i många år. Under 

åren har jag haft olika förtroendeuppdrag i flera föreningar och har nu varit 

medlem i SPF Seniorerna Ronneby i 11 år med olika uppdrag. 

Nu när dagarna har tilltagit och solen värmer så gott ser vi fram emot att träffas 

och umgås i gemenskap, både inom- och utomhus. Det är viktigt i denna oroliga 

tid att vi får känna gemenskap och få möjlighet att ha någon att samtala med 

om man känner oro. 

Vi har ett späckat program framför oss nu i vår och vi ligger redan nu i 

startgroparna för att planera höstens program, så kom gärna med förslag. 
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Program i mars 

Torsdag den 17 mars kl.14.30 månadsmöte på 

Bergslagskrogen/Golfrestaurangen. ”Sveriges Cultband” underhåller. Anmälan 

gäller! 

Torsdag den 24 mars kl.14.00 Café i Rosa Huset. Göran och Lisbeth Johansson 

visar bilder och berättar ”Kryssning jorden runt i rullstol. Går det”? Anmälan 

gäller. 

Tisdag den 25 mars kl.10.00 -12.00 Politikerutfrågning i aulan på Soft Center.  

Moderator: Författaren och frilansjournalisten Ingemar Lönnbom. 

Ingen anmälan. 

Torsdag den 31 mars kl.14.00 Café i Rosa Huset. Platsutvecklare Annika 

Sandqvist och Anette Rolfmark berättar om ”Ronneby stadskärnas utveckling 

över tid.” Anmälan gäller. 

Anmälan görs till Yvonne Andersson 0733–313042 eller till Kerstin la Fleur 

Jeppsson 0768–162502. 

Tänk på att meddela återbud så snart som möjligt! 

 

Här en påminnelse 

Läskraft – Högläsare 

Det behövs högläsare på äldreboende. Hos studieförbundet Vuxenskolan får du 

en kortare utbildning. Ring gärna till Yvonne i SPF Seniorerna Ronneby 0733–

313042. 

Hjälp till rullstolsburna. 

Vi behöver fler personer som vill gå ut med rullstolsburna på äldreboendet 

Vidablick. Varje grupp går 3 gånger, en måndag per månad kl. 14.30. 

Kontakta Laila Andersson 0733–854542 

Med vänlig hälsning/ Kerstin    


