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SPF Seniorerna Ronneby – volontärgänget. 



260 personer, mängder av utställare, 
föreläsare och underhållare.
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Efter två års pandemiuppehåll genomförde Ronneby kommun idag 

20 okt åter en Seniordag i BCC (gamla RON) i Ronneby. 260 

matportioner  hade beställts och då förstår man att det var en 

välbesökt fest. 

Av kommunens fyra SPF-föreningar deltog endast Ronneby med 

egen monter och en besättning om 6 personer. Även SKPF och PRO 

hade egna bord.

Min fru och jag anlände vid olika tider, eftersom hon inte jobbade 

som volontär, men bland det första vi båda ändå fastnade för var 

Attendos monter. Där, på deras bord, stod vår älskade vita vovve 

som gick bort för tolv år sedan. Om man får en sådan docka när man 

flyttar in på himmet så ……? 



Annars hittade jag en bågskytteförening som hade en särskild grupp 

för seniorer och naturligtvis fanns flera begravningsbyråer. 

Jag saknade i år montern där man visade rollatorer och hur man 

servade dem. Minns att där var tätt med folk år 2019.

Vi blev roade och undervisade. En av de trevligaste föreläsare jag 

upplevt var ordföranden i SPF Seniorerna Nybro, Jan Mikaelsson, som 

inte bara lyckades få två tjejer ur arrangörsstaben, att under den 

timme han snackade, hålla det 4,6 miljarder år långa tidssnöret 

sträckt, utan också oss vakna och stundtals skrattande och 

kluckande. Vi fick en strålande uppvisning i vår tid på jorden eller 

som programmet uttryckte det ”Tiden som en geolog ser den”. 

Önskar Laleh varit här för att illustrera med ”En stund på jorden”.



När jag ser Hans Alerstedt och hans vän, påminns jag om ett av mina 

tillkortakommanden i livet, om hur vår vita vovve, nämnd tidigare i 

reportaget, jagade Hans på motorcykel på campingområdet i 

Kristianopel. Det är tjugo år sedan och jag tror inte att han känner 

igen mig längre. I vilket fall så underhöll de sång, gitarr och trevligt 

mellansnack på förmiddagen. 

Som avslutning, innan vi gick hem, var det dags för Kjell Andersson & 

Sleifen, resterna av Sveriges Cultband, att braka loss.  I SPF känner vi 

till dem väl och Kjells annorlundare dragspelande ger gåshud. 



Sammantaget var det en lyckad dag och ser vi till antalet 

intresserade besökare vid SPF Ronnebys monter var den 

väldigt lyckad. Vi vill tacka kommunen och dess personal för 

ett fint arrangemangSer och ser naturligtvis fram emot en 

fortsättning nästa år och då hoppas jag att fler pensionärs-

föreningar blir engagerade. 



Några konfererar.

Ronneby Brunn dukar.



Många intresserade hann vi 
prata med. Stolar från 
nobelbanketten?



Vår ordförande
Kerstin kanske 
värvar tre nya 
medlemmar.



Ett sextimmars 
maraton kräver 
hushållande 
med krafterna. 
Nu står Hans 
Alerstedt på 
tur.



Solveig och John 
lediga idag.



Konsumentupplysning av Niclas Sturesson.



En av begravnings-
Byråernas monter.



Karlsnäsgården 
med orientering, 
skytte av något 
slag och en 
äventyrsbana.



Jan vill ha en 
utlovad mygga 
monterad.



Hans idag och vår 
hund 2002 när 
hon fångade 
handskar och 
motorcyklar.



Sleifen och 
Kjell strax 
innan de 
äntrar 
scenen.



Klicka på de andra länkarna så blir det lite fler 
bilder på 
Geologen Jan Mikaelsson
Hans Alerstedt och hans vän
Sleifen & Kjell Andersson


