
Månadsmöten i SPF Seniorerna Lyckå hösten 2017. 

 

Alla månadsmöten i SPF Seniorerna Lyckå sker i samverkan med Vuxenskolan 

SV Blekinge! 

 

September månad. 

Vice ordförande Kerstin Nilsson kunde till höstens första möte hälsa ett 70-tal 

medlemmar välkomna. Mötet inleddes med att Svennes orkester underhöll 

med musik och historier. Mötesdeltagarna uppskattade musiken, som inbjöd 

till dans, vilket en del anammade. Därefter informerade Ingrid Persson om 

resan till Ullared 11 oktober. Anmälan till Ingrid snarast.  

Teaterresan till Malmö och Sound of Music den 11 november är fulltecknad så 

när som på en plats. Intresserade tar kontakt med Ingrid. Doris Olsson 

informerade om höstens kurser. Vice ordförande informerade om kommande 

aktiviteter bland annat om temakvällen den 25 september, där Christer Ågren 

från Missing People informerar om deras arbete.  

Nästa månadsmöte den 18 oktober där Lasse Larsson berättar och visar bilder 

om Vackra kulturmiljöer i Karlskrona.  Mötet avslutades med lotteridragningar. 

 

Oktober månad. 

Ordförande Sven-Åke Falkstrand kunde till oktobermötet hälsa ett 80-tal 

medlemmar välkomna. Mötet inleddes med att Lasse Larsson berättade och 

visade bilder av vackra kulturmiljöer i Karlskrona. Rekommendationen till 

medlemmarna var att lyfta blicken när man går på stan och beundrar de vackra 

husen som finns.  

Bo Lenberg informerade om de cykelöverfarter som finns vid Gullberna, där 

cyklister har företräde, men man måste ändå vara försiktig så det inte händer 

en olycka. Bo rekommenderade också stavar och reflexer vid promenader.  

Birgitta Sjödin-Johansson informerade om en studiedag i Ronneby den 6 nov 

med Elisabeth Aller. Birgitta informerade även om ett möte med politiker i 

Landstingsfullmäktige den 16 nov på Soft Center, Ronneby, lokal Tellus.  



Ingrid Persson informerade om att det finns en plats kvar till Sound of Music 

den 11 nov.  

Ordföranden berättade slutligen om kommande aktiviteter, samt Träffpunkt IT-

café på Handelsträdgården. Alla datum och tider finns på föreningens hemsida.  

Mötet avslutades med lotteridragningar. 

 

November månad. 

Ordföranden kunde till novembermötet hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna. 

Mötet inleddes med att planeringsdirektör Ralph Harlid och förvaltningschef 

Per Johansson från landstinget gav en bra information om nya vårdbyggnader 

och förbättrad tillgänglighet vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.  

Mötesdeltagarna bereddes tillfälle att ställa frågor, vilket utnyttjades flitigt.  

Reseledare Ingrid Persson informerade om en resa till Torsås och Torsårsrevyn 

den 10 februari 2018. Intresserade kontaktar Ingrid.  

Vidare gavs information om kommande aktiviteter bland annat Grötlunchen 

den 8 december och månadsmötet den 13 december.  

Mötet avslutades traditionsenligt med lotteridragningar. 
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