
I samarbete med   

 

Ronneby 
 

SOMMARBREV 

I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och gläd dig vid den store Gudens gåvor… är inledningen till 

en känd sommarpsalm som skrevs av Paul Gerhardt år 1653. 

Ja, vilken underbar årstid vi är inne i just nu med glittrande sjöar, underbara blomdofter, en 

fantastisk skir grönska och för att inte tala om de enastående vackra gula rapsfälten och de stora 

bokskogarna i all sin prakt. 

Trots oro med krig och stora svåra beslut att fatta i vår värld så får vi inte glömma bort all den 

skönhet som finns omkring oss i vår natur, sång, musik och skratt från glada studenter som avslutar 

sin gymnasieutbildning för att sedan ta steget ut i vuxenvärlden. 

Smittskyddsläkare Bengt Wittesjö säger ”pandemin är inte slut” och uppmanar vuxna och främst vi 

som är över 65 år att ta den 5: e sprutan någon gång i höst. Nuvarande vacciner ger ett bra skydd 

mot allvarlig sjukdom efter tre doser, men effekten avtar successivt. Detta fick några av oss i 

styrelsen erfara under våren. 

Vårt program för våren avslutas med korvgrillning i trädgården Rosa Huset den 28 juli kl.17.00 med 

underhållning av Svante Schönbeck. Föreningen bjuder. Glöm inte att anmäla er till Yvonne 0733-

313042 eller Kerstin 0768-162502. Senast måndag samma vecka. 

50 personer har anmält sig till två dagars resan på Göta Kanal den 2-3 augusti. 

Höstens program är klart och det kommer att skickas ut per post till alla medlemmar i slutet på juli 

månad. Det kommer också att läggas ut på vår hemsida och app. Redan nu kan vi avslöja att höstens 

program inleds med ett månadsmöte på Bergslagskrogen den 18 augusti kl. 15.00. OBS tiden! pris 

110 kr. Underhållning av Nicklas Nyström, känd entertainer, Saxemaravarvet. 

Anmälan görs som vanligt till Yvonne eller Kerstin. 

Som avslutning på vårt sommarbrev önskar styrelsen alla medlemmar  

EN GLAD MIDSOMMAR OCH EN TREVLIG SOMMAR! 

Sträck gärna ut en hand till dem som är ensamma med ett telefonsamtal eller varför inte ta en 

promenad tillsammans i den underbara grönskan 

Styrelsen SPF Seniorerna Ronneby 

 


