
Äntligen! Årets första caféträff! 
Gröt och skinkmacka!

Torsdag den 12 januari i Rosa Huset!

Text och Bild PAB SPF Ronneby i samarbete med



Kökspersonalen i full fart! Risengrynagröten ska värmas, 
skinkunderlägget (brödet) ska smöras, skinkmomsen (pålägget) 
ska publiceras snyggt och med elegans!

50 tallrikar med 
skinkmacka är 
förberedda för 
servering till 
risgrynsgröten



Oh så tomt! Men det ligger spänning i luften! Snart skall lokalen fyllas i denna årets 
första cafédag tillika årets första möte. Bord och stolar på plats, borden är 
intrimmade i höjd och lutning! Dukningen är klar och här skall våra kära 
medlemmar umgås denna regniga eftermiddag! 



Gränspolisen tillika notarie registrerar. 
Swish säger det och så är man inne! 48 
bockar tror jag det blev i protokollet! Har 
vi kul? Ja det har vi!



Kerstin hälsar alla välkomna, en kort beskrivning av 
läget, vad som komma skall samt påminner speciellt om 
våra möten i januari som är omkastade. Månadsmötet 
är ju flyttat till den 26 januari! En liten påminnelse blev 
det också om att använda SPF-appen för att enkelt se 
vad som händer i föreningen. Uppmaningen 
anammades! Bravo!



Laila Johansson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade 
om SV´s utbildningar och samarbetet med olika föreningar. 



Vuxenskolan har ett brett utbud av kurser och 
supportar föreningsliv och studiecirklar.  Fina 
broschyrer härom finns att hämta i Rosa Huset. 
Gå in på nätet för att läsa mer! Klicka på länken! 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/  
Tack Laila för bra information!



Marianne Thorell berättade om rullstolspromenader på Vidablick. SPF behöver 
omgående fler frivilliga som kan hjälpa till med dessa viktiga promenader. Det finns 
flera tacksamma rullstolsbundna som vill komma ut i den friska luften. Många är 
ensamma och saknar anhörig så dessa promenader är så viktiga för dem! Anmäl dig 
till Marianne!





Nils-Ingmar berättar om en tvådagars resa till Göteborg  30 april – 1 maj. 
Göteborgsoperan visar populära  La Boheme. Vill man ta ett steg in i operans 
värld så är La Boheme utmärkt lämplig! Anmälan till Nils-Ingmar senast den 
15 januari.



Det var ett trevligt möte. Gott att kunna träffas igen. 
Det är mycket som händer i vår omgivning som vi inte kan påverka. 
Men det vi kan göra, hjälpa till med, eller bara vara till för varandra 
är så viktigt. SPF styrelses och funktionärers bidrag är till för allas 
vår trivsel. Medlemmars deltagande på möten likaså. Vi behöver 

som sagt fler frivilliga som kan hjälpa till med bl.a
rullstolspromenader. Hör av dig om du känner att du kan och vill 

hjälpa till!
Tack för nu!
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