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Midvinternattens köld är
hård, Stjärnorna gnistra
och glimma.
Alla sova i enslig gård
Djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta
ban, Snön lyser vit på fur
och gran, Snön lyser vit på
taken.
Endast tomten är vaken.
(Viktor Rydberg ”Tomten”)

Det nya året kommer att innebära nyheter för
oss i SPF. Det handlar bland annat om ett nytt
förbundsnamn, nya stadgar och ny logotyp, men
mera om detta på annan plats i tidningen.
Programplaneringen för våren 2015 pågår för
fullt. Jag hoppas att programmet ska tilltala
medlemmarna.
Jag vill tacka alla för ett trivsamt och roligt
2014 och på återseende 2015.
Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett
Gott Nytt År!
Önskar Sven-Åke!

SPF BLEKINGE DISTRIKT
ORDFÖRANDEBREV (november 2014)
Hej!
Det som ligger mig närmast att informera om är ju det nya förbundsnamnet,
de nya stadgarna, den nya logotypen och
den möjlighet som kommer att finnas till
central uppbörd.
Nytt förbundsnamn
Kongressen beslöt att förbundsnamnet ska
vara SPF Seniorerna.
Det innebär då att föreningsnamnet blir
SPF Seniorerna plus namnet plus orten.
Det är föreningens årsmöte som bestämmer sitt föreningsnamn, det behöver inte
förankras högre upp i organisationen.
Samma gäller för distriktet där namnet blir
SPF Seniorerna plus distriktsnamnet.
Det kan vara en klok tanke att redan nu
börja fundera på hur det framtida namnet
ska vara så att medlemmarna är informerade innan beslut tas på årsmötet.
Ny logotype
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om en
ny logotype som kommer att presenteras
senare tillsammans med en ny grafisk
profil och en vägledning hur logotypen
kan användas i olika sammanhang. Själva
lanseringen av SPF Seniorerna med ny
logotype sker efter årsskiftet.
Central uppbörd
I mitten av 2015 kommer alla föreningar

att få information om hur den centrala
uppbörden är tänkt att fungera och dessutom en fråga om man önskar utnyttja den
tjänsten eller inte. För de föreningar som
väljer att behålla nuvarande system med
lokal uppbörd sker ingen förändring mot
idag. Det kommer således att finnas två
parallella system.
Stadgarna
Fram till respektive årsmöte är det de
nuvarande stadgarna som gäller.
Det är mycket viktigt att det framgår av
dagordningen vid årsmötet att nya stadgar
ska fastställas.
Förbundsstadgarna gäller från den 1
januari 2015 medan distrikts- och föreningsstadgarna ska tillämpas efter 2015
årsmöte/distriktsstämma.
Stadgarna och övrig aktuell information
har ju tidigare skickats till föreningarna.
Medlemsutvecklingen.
Vår (Blekinges) statistik har förbättrats
i någon mån. Fortfarande ligger vi dock
efter siffrorna från år 2012.
GLÖM INTE ATT TA MED MEDLEMSUTVECKLINGEN som en särskild punkt
på styrelsens dagordning.
Slutligen
Önskar jag en fortsatt trevlig höst och ett
LYCKA TILL i föreningsarbetet!
2014-11-15
Kjell GG Johansson

Sommarteater på vintern –
kan det vara något?
Sommaren 2014 gick ”Pang i bygget” på Fredriksdalsteatern. Då fick inte alla plats och därför
spelas den på Nöjesteatern i Malmö vintern 2015.
Det ska vara samma medverkande som i somras
d.v.s. Fredrik Dolk, Robert, Birgitta, Kalle och
Ewa Rydberg samt Ewa Roos o Håkan Mohede.
Näst sista föreställningen är den 21/2 2015 och
då har vi mycket bra platser på teatern.
Vi åker från Karlskrona c:a 10,00.
Vi kommer att åka den nya snabba motorvägen
mot Malmö och tar lunchen på Hanö c:a 14,00.
Föreställningen börjar 16,00 på
Nöjesteatern vid Folkets Park.
Kvällskaffe får vi på Ekerödsrasten och vi
beräknas vara tillbaka i Karlskrona omkring 22,45.

Välkommen att följa med på resa till

Arlövsrevyn
Arlövsrevyn anses som den pålitligaste revyn sedan
flera år tillbaka.
År 2015 är det komiker såsom Danne Stråhed,
Jenny Rosengren, Hans-Peter Edh, Kent Nilsson,
Jeanette Capacci, Anders Alsgård
som ingår i ensemblen.
Resan äger rum söndagen
den 8/3 2015. Pris 980,00 kr
Avresa sker från Rådhuset: 08,15, Vedebyparkeringen: 08,35, Nättraby: 08,40 och Ronneby
Resecentrum: 09,05. Hemkomst beräknas till 20,30
till Ronneby och ca 21,00 till Karlskrona.

Pris för buss, lunch. biljett samt kvällskaffe är
995,00 kr. vid minst 45 deltagare.
Anmälningsavgiften är 495,00 kr och resterande
kan betalas på bussen.
Om du är intresserad och vill ha mer info så
kontakta Ingrid Persson, tel:0455-57724.
Så vidarebefordrar
jag till Sven-Gunnar Månsson.

I priset ingår bussresa, revybiljett, lunch på Hurva
Gästis där vi också får kvällskaffe på hemvägen.

Välkomna

Anmälningsavgift på 480,00 kr betalas samtidigt
till plusgiro: 17 20 884-4
samt återstoden 500,00 kr senast 1/3 2015.

Då kör vi igång en aktiv vårsäsong 2015!

Vårens programblad bifogas i detta nummer av
Lyckåbladet.

Det händer Januari-Maj 2014
21 jan
26 jan
28 jan
18 febr
23 febr
6 mars
18 mars
23 mars
27 mars
9 april
20 april
20 maj

Månadsmöte, Olle Melin berättar om sällsam
heter i Karlskrona
Temakväll, tandvårdsfrågor med tandhygienist
Irene Hansson
Träff med nya medlemmar hösten 2014
Årsmöte, musikunderhållning av Lars-Erik
Andersson
Temakväll, släktforskning med Hans-Jürgen
Schmitz
Firar vi jubilarerna 2014
Månadsmöte, Seniorshopen från Öland
Temakväll, trafikinformation med Bo Lenberg
Påsksupé
Månadsmöte (program ej klart ännu)
Temakväll, Lyckeby bibliotek informerar om
andra sätt att läsa
Månadsmöte, resa till Växjö mrd omnejd

Vi har tillgång till ca 20 – 25 platser
så först till kvarn gäller.
Anmälan senast den 4/1 2015 till Ingrid o
Rolf Persson Tel: 0455-577 24

Välkomna
EU/ Ingrid o Rolf Persson.

Årsmöte
Ons 18 februari kl 13.00
Plats: Medborgarhuset
Sedvanliga årsmötesförhanligar.
Samt musikunderhållning av
Lars-Erik Andersson.
Styrelsen
Aktivitetsgruppen
Cafégruppen
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Lite om sjukvården i Lyckeby på 70-80 talen
den skulle ta sig an de stora folkhälsoproblemen och få en central roll i
samhället. Människor var intresserade
av att närsjukvården skulle få ökade
resurser.
I slutet av 70-talet togs beslutet att en
ny vårdcentral skulle byggas i Lyckeby. Jag minns väl att till ett informationsmöte i medborgarhuset två
år innan planerad byggstart kom det
minst 150 åhörare.
Den nya vårdcentralen skulle vara
starten på den nya satsningen – den var
storstilad. Vi var några som protesterade mot planerna. De innebar att det
skulle vara minst en våning till och det
skulle finnas sju specialistläkare förutom allmänläkarna. Vi fick till ett beslut
att det skulle byggas i två etapper, men
det var underförstått att etapp två

År 1970 minns än i dag de flesta
svenska läkare som arbetade vid den
tiden. När jag nyligen träffade mina
gamla kurskamrater från 1959 hade
alla tydliga minnesbilder från det år då
7-kronorsreformen infördes i svensk
sjukvård. Fram till dess fick läkare
betalt efter arbetsinsats med nog så
märkliga effekter som följd. Efter det
slapp man avsluta ett möte med en
patient med att ta emot pengar. För
många en befrielse för andra ett hot
om byråkratisk socialism.
Själv hade jag då under drygt fyra år
specialistutbildat mig för en framtid
som provinsial- eller allmänläkare. Jag
sökte en ledig tjänst i Karlskrona och
deltog tidigt på året i Blekinge provinsialläkarförenings årsmöte. Det var en
lite märklig tillställning, totalt fanns
det då knappt 15 läkare i primärvården
i Blekinge. De såg sin tillvaro hotad
trots att de nu skulle få en reglerad
arbetstid. Innan dess hade en provinsialläkare rätt till 16 fria dagar på ett år.
Om man inte själv ordnade en vikarie
hade man all övrig tid ständig närvaroplikt i sitt distrikt. Varje provinsialläkare hade ett kungligt brev eller
fullmakt på sin anställning. Det gav
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visst status men hade knappast någon
särskild betydelse.
Det fanns fram till 60-talet inte många
tjänster att söka för den som ville satsa
som läkare inom primärvården. Därför
krävdes lång meritering för att få en
sådan tjänst.
Min företrädare Jan-Carl Encrantz var
specialist i såväl invärtes medicin som
pediatrik (barnsjukdomar) förutom
att han kom till Lyckeby direkt från
en tjänst som klinisk lärare i medicinsk kemi vid Sahlgrenska sjukhuset.
Han var helt fångad av en stark tro
på primärvårdens betydelse. Vi fann
varann tidigt som ideologiskt likasinnade. Men då det lite senare gällde att
lösa jourläkarfrågan kom vi på kontrakurs och sen det gick det inte lika bra.
Emellanåt var turbulensen kraftig.
Själv kan jag i viss mån tacka Jan-Carl
för att mitt vinintresse grundlades och
fick substans under de åren (men det
är en särskild historia).
Svensk sjukvård präglades på 70-talet
av stor entusiasm och en mycket optimistisk syn på framtiden. Primärvår-

aldrig skulle realiseras. Samtidigt hade
nya tankar om småskalighet börjat slå
rot och först ut blev Nättraby vårdcentral. Den planerades efter Lyckeby
men blev färdig före och då hade vi
fått en kanske mera vänlig skala både
på byggnaden och verksamheten, även
om det kändes lite trångt jämfört med
Lyckeby.
Landstinget Blekinges politiker och
tjänstemän var dock mycket stolta
över både anläggning och verksamhet
i Lyckeby. Det var helt medvetet att
man vid kungens eriksgata 1988 valde
bort att visa det nybyggda sjukhuset
i Karlskrona, utan i stället valde att
visa upp vår verksamhet vid Lyckeby
vårdcentral. Verksamheten där blev de
facto uppmärksammad nationellt och
tillsammans med Olofström vårdcentral befann vi oss i flera år i utvecklingens framkant. Klinisk forskning
inom primärvård hade fram till dess
endast förekommit på några enstaka
vårdcentraler i nära anslutning till
universitetssjukhus., men nu kunde
vi visa att det snarare var en fördel att
arbeta i regionens periferi.
Text: Ingvar Ovhed

SPF Månadsmöte 8 oktober 2014

Bengt-Göran (BG) och Bosse (BJ) spelade många gamla kända melodier.
Dagens program öppnades av ordf SvenÅke, som hälsade alla varmt välkomna.
Därefter vidtog sång och musik av BG
och BJ. BG heter Bengt-Göran och är
pensionerad polis, och hans instrument
är saxofoner. BJ heter Bosse och han var
tidigare marknadschef på Ronneby Brunn.
Han spelar gitarr och sjunger, samt berättar roliga episoder. Numera underhåller
dom tillsammans, tom utomlands.
Vi fick höra många gamla kända melodier. På ett framlagt blad fick vi gissa på
sångernas och kompositörers namn, såväl
lätta som svåra. Till en av låtarna fick vi
också se Sven-Åke dansa med sin käresta!
Dragningen av våra gissningar utföll så,
att 2 medlemmar hade full pott , och de
belönades med CD-skivor. En hel timme
fick vi alla njuta av jätteskön underhållning.
Efter kaffestunden lämnades reseinformation om musikal i Kristianstad.

Det är ännu osäkert om det blir av. Vidare
blir det en julmarknadsresa till Kalmar
Slott, med middag på Dalskärs Sjökrog
i Bergkvara. En ny Läs-och Rescirkel
startar. Den skall denna gång handla om
Gotland.
Bo Lenberg lämnade viktig information
om vintertrafiken. Särskilt om vinterdäckens beskaffenhet inför vintersäsongen.
Sven-Åke åtekom så med övriga
informationer. Några medlemmar har
framställt önskemål om en ny aktivitet –
akvarellmålning. Man hoppas kunna hitta
någon villig cirkelledare. Han vädjade
också om frivilliga till en Cafégrupp.
Till redaktionen av vårt Lyckåblad
behövs nya villiga krafter, som gillar att
skriva. Vidare behövs någon cirkel
ledare inom IT. En fråga gällde föreningens medlemsantal. Svar f n 440.Önskemål
framfördes om att få del av en medlemslista.

Sven-Åke dansa med sin käresta Britt-Marie.
Ordf lovadeatt ta upp frågan inom styrelsen.
Före mötets avslut spelade och sjöng
BG och BJ ännu några låtar.
Dessförinnan sedvanlig lotteridragning
sam avslut.
Text M.Hugosson
Foto: Inge Isaksson

Segrare i gissningstävlan blev
Göran och Annika Håkansson.

Önskeambulansen – Din önskan – Vårt uppdrag

Önskeambulansen är en ideell och opolitisk förening. Den har som ändamål att
förbättra livskvaliteten för svårt sjuka
och funktionshindrade genom att erbjuda

transport och support efter
den enskildes behov. Att
i möjligaste mån kunna
tillmötesgå en persons
önskemål om någon aktivitet. Det kan exempelvis
vara en utflykt eller en resa
till något önskat resmål.
Detta gäller endast sådana
situationer som inte ingår i
den offentliga sjukvårdens
åtagande.
Verksamheten är den enda i
Sverige och man är beredd
att lämna hjälp till alla behövande i hela
landet. Idén kommer från Israel och i Europa finns motsvarande verksamhet bara i
Holland.

Önskeambulansen är skänkt av företaget
Falck ambulans i Linköping. Upprustning
av bilen har genomförts, som sponsring,
av en bilfirma och en lackfirma i Karlshamn.
Verksamheten genomförs av eldsjälar på
ideell basis av personer med olika yrkesbakgrund.
För mera information:
Christina 0709 - 17 35 82 eller Tommy
0706 – 42 94 37
Föreningen drivs med hjälp av gåvor,
sponsorer och ideella insatser. Föreningen
tar tacksamt emot din gåva/sponsring och
förmedlar den vidare till nästa önskan.
Text: Britt-Marie Falkstrand
Foto: Sven-Åke Falkstrand
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Funktionärsträff

Fläskytterfilé
med örttopping
6 port.
1,3 kg. fläskytterfilé

Örttopping
2 schalottenlökar
200 g philadelphiaost, rumstemp.
50.g smör rumstemp.
½ dl.finhackade örter t.ex.
Persilja eller basilika.
Salt& rivet skal av en citron
Garnering / servering salladsblad
Ugn 175 grader

Den 23 oktober var alla funktionärer i
SPF Lyckå inbjudna till träff i Mariedalskyrkan. Under tiden vi samlades
spelade Lars-Erik Andersson fin musik

på dragspel. Kerstin Nilsson hälsade välkommen
och därefter bjöds vi på en
mycket god middag. Det
var fläsk ytterfilé med örttopping, sallad och potatisgratäng och som avslutning
kaffe med kaka.
(receptet finns i tidningen)
Allt som vanligt tillagat av
de duktiga festfixarna.
Kerstin avslutade träffen
med att läsa en humoristisk
dikt av Sven Verner Pettersson som hette ” Viktiga
affärer”.Den handlade om
en man som köpte en gris
till jul och fick transportera
hem den på cykel.
Några trevliga timmar i höstrusket
tyckte vi som var där.
Text: Margit Almén, foto: Inge Isaksson

Månadsmöte -auktion

Auktionsutroparen Anders Johansson och Ingrid Persson.som vann på lotteriet.
Ordförande Sven-Åke Falkstrand hälvarvades med dragning på de olika lotsade alla välkomna till dagens möte med terierna. Många av sakerna som såldes
auktion.Lars-Erik Andersson underhöll
hade tillverkats av deltagare från de
med dragspelsmusik och auktionsutroolika studiecirklarna.
pare var Anders Johansson. Auktionen
Efter kaffepaus avslutades auktionen
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Gör så här
Putsa köttet och krydda runtom med salt
och peppar.
Bryn köttet runtom i smör i stekpanna
tills det fått fin färg.
Placera köttet i en ugnsfast form och tillaga mitt i ugnen tills innertemperaturen
är ca. 75 grader.
(ungefär 45 minuter)
Ta ut köttet och låt det svalna.
Skär köttet i skivor och lägg på uppläggningsfat.
Örttopping
Skala och finhacka löken. Vispa ihop
ost, smör, örter och citronsaft med elvisp
i ca 3-4 min.Rör ner lökhacket. Klicka
toppingen på köttet.Dekorera med strimlat eller rivet citronskal.
Servera köttet med potatisgratäng
och en god sallad.

som totalt inbringade 12250 kronor.
Ett fint tillskott till föreningskassan.
Mötet fortsatte med information. Ingrid
Persson om julmarknadsresan till Kalmar 29 nov.
Resa till Arlövsrevyn 8 mars 2015. Anmälan senast 4 jan. till Ingrid och Rolf.
Sven-Åke om planeringen inför nästa år.
Första mötet 21 jan.2015, årsmöte
18 febr. o.s.v.
Förbundsinformation finns på hemsidan.
Tänk gärna på värvning av nya medlemmar. För närvarande är vi 440 i föreningen.
Ordförande avslutade med tack till alla
som varit med och tillverkat alla saker
till auktionen och till dagens cafegrupp.
Text: Margit Almén
Foto: Sven-Åke Falkstrand

KPR-Nytt

Vi märker en viss stiltje i valets efterdyningar, men det finns en del löften att
fånga upp som t.ex. fritt val av boende
efter fyllda 80 år.
Ekonomin: utfallet per september 2014
visar en budgetavvikelse på -15,1 mnkr.
Beläggningsgraden för omvårdnadsboende var i aug 98,4% och i september
97,0% vilket är något högre än riksgenomsnittet som ligger på 95 %.
För hemtjänsten överskrids budgeten
för bl.a. dubbelbemanning och skärgård.
Projekt ”Trygg hemgång” kan ha ökat
hemtjänstbehovet, men kan på sikt
minska antalet biståndstimmar. I nuläget beräknas genomsnitt per brukare till
+ 40 minuter.
Riktlinje för mat, måltider och måltidsmiljö.
Socialstyrelsen har 2014-09-23 beslutat om Föreskrifter och allmänna
råd om förebyggande och behandling
av undernäring och att det i alla verksamheter som omfattas av Hälso-och
sjukvårdslagen samt Socialtjänst-lagen
ska införas rutiner gällande riktlinje för
mat, måltider och måltidsmiljö.
I riktlinjerna tas upp: Inriktning och effektmål samt ansvarsfördelningen. Kost
och näring för äldre, måltidsordning,
nattfasta (max 11 tim.) dryck, måltiden

och måltidsmiljön och inte minst viktiga guldkanter.
Ny dietist i Kommunen är Charlotte
Falk.
Lorentsberg: Sedan 2007 har Äldreförvaltningen hyrt villa Lorentsberg
i syfte att bereda möjlighet för föreningsaktiviteter och uthyrning. PRO har
nyttjat Lorensberg mot att de förvaltat
fastighet och trädgård.
Äldreförvaltningen har haft en årskostnad av 200 000 kr. En kostsam verksamhet som kommer få äldre till gagn.
Äldreförvaltningen vill inte förlänga
hyresavtalet eftersom man istället kan
använda Wämöparken för sina arrangemang. Inget är dock bestämt i nuläget.
Framtidsprogrammet: En ny upplaga
har tagits fram som kommer att ersätta
den som gavs ut 2008. I arbetet med
denna har bl.a. Astrid Johansson varit
delaktig. Allt bygger på vår fina VÄRDEGRUND
Varje människa är unikt och värdefull
utifrån sin egen person.
Varje möte är unik och ska präglas av
respekt, värme och lyhördhet.
Varje uppdrag är viktigt och ska utföras på bästa sätt.
Vi lyckas genom att samarbeta, dela
med oss och lära av varandra.

År 2012 var 13 000 personer (20,6% av
invånarna) i Karlskrona kommun fyllda
65 år.
2030 beräknas denna siffra ha stigit till
16 200 personer d.v.s. 23 % av invånarna.
Med fler äldre kommer pensionärerna
att bli en allt viktigare målgrupp för
näringsliv och forskning. Framtidens
äldre kommer att ställa nya höga krav
men kommer också att ta ett större ansvar för sin hälsa genom aktiviteter, bra
matvanor och social gemenskap samt
kräva större delaktighet. Den digitala
tekniken fortsätter att utvecklas vilket
ger en stor möjlighet och frihet men
man betonar att den aldrig kommer att
ersätta den mänskliga kontakten.
Peppar-Peppar dagen 2014 besöktes
av 781 personer. Återkommer 1 oktober
2015 men då ev. i annan lokal.
Fixarlaget Gratis för alla över 65 år.
Tfn 30 30 31 vardagar 7:30 – 16:30
Frågor på detta? Ring eller maila
astrid.johansson1@gmail.com
tfn: 0455-105 40
sivgunnilsson@gmail.com.
fn: 0455-234 12
Text: Astrid och Siv-Gun

Här pågår aktivitet!!!
Vi är ett stort gäng damer i varierande
åldrar som stickar, pratar och har
trevligt varannan tisdag under sträng
uppsikt av de duktiga ledarna Mai À
och Barbro H. Dom bistår med råd och
dåd i alla former när det gäller stickning. Det blir lite råd också angående
bakning och olika träningsformer ex
gym och zumba.!!
Kaffestunden är mycket uppskattad
vilket visar sej i ovanligt hög ljudnivå!! Det finns massor av ämnen att
dryfta. Vi har den här terminen fått
tre nya deltagare, det är Siv, Gerd och
Maj-Britt och det är mycket trevligt att
vara många. Intresset för stickcirkeln
är stort tydligen, men nu är nog bordet
fullbelagt runtom.
Text o bild: Britt Gustafsson
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Nya E22-an mellan Sölve och Stennäs
Denna kväll fick vi en utförlig redogörelse av arbetet med den nya sträckningen av E22-an från Pukavik till
Sölvesborg. Inbjuden föreläsare var
projektledare Bo Lenberg, Trafikverket.

Projektet aktualiserades igen under
början av 2000-talet och det beslöts då
att vägen skulle byggas över ”Vesan”
från Sölve till Stensnäs i form av en
motorväg.

Redan för 45 år sedan började man
prata om att bygga ny väg. Från början
var planerna att undvika att bygga
över ”Vesan” och förlägga vägen längs
sluttningen mot Ryssberget. Man trodde då inte det var möjligt med hänsyn
till markförhållandena på ”Vesan” att
bygga vägen över denna mark.

December 2011 togs första spadtaget
och 3 år senare invigs motorvägen nu i
december 2014.
Under byggtiden har stora arkeologiska utgrävningar gjorts på ”Vesan”. Då
hittade man bl.a. stora fynd av fiskben och byggnadsrester som visar att
”Vesan” en gång i tiden var ett mindre
innanhav med stor fiskeverksamhet.

Planerna blev emellertid lagda på is
av olika anledningar. På senare tid har
motorvägen från Bromölla och förbifart Sölvesborg kommit till, som sedan
fick till följd att planerna av ny väg vid
sluttningen mot Ryssberget inte längre
var aktuella.
Istället började man prata om att
bygga vägen över ”Vesan” från den
punkt där motorvägen slutar vid Sölvesborg. Under lång tid hände inget
av olika orsaker. Markförhållandena
var osäkra, markägarna var negativa
till vägen och framförallt saknades
pengar till projektet.

Bullerskygg: 3200 meter bullerskydd i form av vallar och plank
Broar: 20 nya broar
Antal fordon/dygn
Entreprenör: Svevia
Total kostnad: 800 mkr.
Text: Björn Hagström

För att minska risken för översvämningar i området finns sedan länge
pumpar som ständigt är igång. Två
vattendrag har under byggtiden fått
ändrad riktning och letts delvis ut i
havet i Pukaviksbukten allt för att
minska risken för översvämningar.
Korta fakta om vägen:
Längd: 15 km
Restidsförkortning: 5 min
Bredd: 19,5 meter motorväg
Trafikplatser: Entrafikplats vid
Pukavik

SPF Nättraby-Hasslö 30-års jubileum
Måndagen den 17 november firade
SPF Nättraby-Hasslö 30-årsjubileum.
Berit Månsson och jag, Gudrun
Segerstedt,hade förmånen att få representera SPF Lyckå.

Festen hölls i Nättraby Folkets hus,där
vi bjöds på ett varierande program.
Ett tjugotal av Sandgrenska manskörens skönsjungande medlemmar framförde ett antal välkända sånger,alltid
lika njutbart.
Efter en utsökt trerätters jubileumsmiddag överlämnade gästande SPFföreningar blommor och presenter.
Musikgruppen BG och BJ , som
för övrigt var på vårt månadsmöte i
oktober,stod för underhållningen.
Många tog tillfället i akt att ta en
svängom på dansgolvet.
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Ordf. Egon Nilsson tackade för den
vackra orkide´n som vi hade med
oss och bad om en hälsning till vår
förening.

Berit och jag var överens om att vi
haft en mycket trevlig eftermiddag och
kväll.
Text och bild: Gudrun Segerstedt

