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Protokoll Nr 2 § 23 - § 37 fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna 

Mörrum  

Dag: 2017-03-09    

Plats: Ådalskyrkan    

Närvarande: Björn Nylén,  49   ca 50 personer    

 

§ 23 

 

 

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagens möte, samt hälsade 

dagens gäst Astrid Heinsen välkommen att underhålla oss med 

bilder och berättelser. 

   

§ 24 Ordföranden hälsade en ny medlem välkommen.     

§ 25 Månadens sponsor är Monias Fot & Hälsa i Mörrum.    

§ 26     Kören underhöll med tre fina sånger.    

§ 27 Ordföranden informerade om senaste styrelsemötet den 7 mars.    

§ 28 Nästa styrelsemöte blir 18 april klockan 11.00    

§ 29 Inga informerade från senaste KPR-mötet. Äldredagen 2017 anordnas av 

KPR och dess pensionärsföreningar tillsammans med Lions. Detta 

eftersom KPR:s sekreterare (som tidigare höll i arrangemanget) har fått 

fler arbetsuppgifter när kommunens administration sparar och därför inte 

har tid att hålla i Äldredagen. Ev överskott kommer att fördelas av Lions 

till kommunens äldreboenden/Sörgården/andra aktiviteter för att ge de 

äldre en liten guldkant. 

Inga berättade om och delade ut information ang Öppen Närtrafik där 

man kan beställa transport till ett antal reseknytpunkter när man inte har 

busshållplats i närheten. Gå in på Blekingetrafikens hemsida, 

http://www.blekingetrafiken.se/ och sök på Öppen Närtrafik så finns all 

information där. Öppen Närtrafik är öppen för alla. 
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§ 30 Föreningen program för 2017-2018 delades ut på mötet. Övriga får det 

levererat av några glada vandrare i föreningen eller per post. 

   

§ 31 Boulen pågår som vanligt.     

§ 32 Kören övar enligt Elsas schema.     

§ 33 Promenaderna startar den 13 mars.    

§ 34 Linedansen fortsätter på onsdagarna under ledning av Åse Hansen.    

§ 35 Köket är fullbokat framöver.    

§ 36 Nästa möte blir den 6 april. Då blir det underhållning av sånggruppen 

Trizz. 

   

§ 37 Astrid berättade om emigrationen från Blekinge och södra Sverige till 

Danmark och Tyskland, visade bilder på bl a urusla levnadsförhållanden 

och berättade varför det är så svårt att hitta information om dessas när 

man släktforskar. Mycket intressant föredrag om en bortglömd grupp av 

emigranter. 

Därefter serverades kaffe med goda kakor, lotteridragning med många 

fina vinster och ordföranden tackade alla för att de hade kommit och 

förklarade mötet avslutat. 

   

  

Vid protokollet                                       Justeras 

   

  

 

 

Kerstin Karlsson                              Björn Nylén 

   

 


