Ordförarens ruta:
Årsmöte höll på att snöa inne i år men de som kom fick goda semlor
gjorda av Cafe Rådhus och även se bilder från året som gått. Junis fick en
ny styrelse och det kommer att bli lite nya verksamheter framöver. Vi går
nu i väntas tider på att fibern som än bara ligger utanför Gnistans vägg
skall bli inkopplad. När det är klart vill våra ungdomar bjuda in till LAN
Party, vilket var en av motioner som godkändes. Den andra motionen var
om mer Disco. Kan vi få några fler föräldrar att stötta denna verksamhet så
är det klart möjligt Något vi får planera för efter sommar. Även teatern får
vänta till i höst då vi gör ett nytt försök.
Dock har vi nu en härlig tid framför oss när värmen börja komma
och naturen vaknar till liv. En fin bild från premiären av nya rundan i
Bräknetrampen om Silpinge kom med i tidningar. Ifjol på premiären blev
vi glatt överraskade att det kom så många att inte ens smeten räckte Det är
snart dags igen för att både smörja våffeljärnet och cykelkedjan men
dessförinnan vandringskängorna. Vi hörs och syns hoppas jag på någon av
alla aktiviteterna som är på gång.
Med vänlig hälsning Yngve Svensson ordf.
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STÄDLISTA:
April: Martin Svensson, Markus Svensson
Gerd Hansson, Hans Magnusson
Maj: Ulf Svensson, Robert Sunesson
Agneta Magnusson, Ola Magnusson
Juni: Carina Olsson, Kenny Andersson
Leif Svensson, Olof Magnusson

Måndag:

Bordtennis fortsätter april ut i Gnistan. Start 18.00.
Glöm inte städdagen i Gnistan den 24 april kl 12:00 . Ju fler vi är desto
fortare går det!! Föreningen bjuder på något att äta!

Fredag:
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Brasafton kl 19.00 enligt följande schema:
Ta med något att grilla och dricka.
5/5 Robert och Carola Ettebrovägen 1
26/5 Martin och Jessica Lilla Silpingevägen 30
16/6 Hans och Agneta Stora Silpingevägen 103
7/7 Ulf och Eva Värmansmålavägen 15
28/7 Markus och Natalie Stora Silpingevägen 51
18/8 Yngve och Linda Silpinge Byväg 4

Allmänt Junismöte blir det preliminärt söndagen den 20 augusti i
Gnistan kl 18:00 Vi pratar då om kommande Discotillfällen för höst/vår
samt övrig verksamhet i Junis och ev JUNF (äldre junisar)
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Valborgsmässofirande
Kommande verksamhet
Äventyrsbad 11 april. Vi åker till den fina simhallen i Växjö. För att så
många som möjligt skall kunna följa med, vill vi att ni som kan var lediga
och köra bil också meddela detta. Anmälan så fort ni bestämt er dock
senast 4 april till Yngve 0709-30 18 19. Vi siktar på att vara i Växjö vid
10-tiden då badet öppnar. Samling vid 9-tiden i Gnistan/Sörby. Åter i
Silpinge/Ronneby ca 17:00. Kostnad för junismedlem 50 kr, chaufförer
gratis. Din kompis får gärna följa med om hen blir medlem i Junis/Unf (50
kr för ett år). Maten samordnar vi, tala om ev matallergi.
Vårpromenad: Till tipsrundan söndagen den 23 april fixar Junis
frågorna. Hör av dig till Yngve eller Albin om du vill hjälpa till.

Den 30 april är det dags.
Vi börjar kl 19.00 med kaffeservering inne i Gnistan. Vid 20.00 blir det
fackeltåg, brasa, vårsånger av ”Silpingekören” tal till våren. Därefter
kommer Albin Johansson att underhålla med vårinspirerad musik inne i
Gnistan. Välkomna!

Vårpromenad: Kommer att ske söndagarna: 2/4, 9/4, 16/4 och
23/4. Start mellan kl. 10.00 och 11.00 från Gnistan. Se mer på sidan 5

Städdag: söndagen den 23/4 kl. 12.00
städar vi både inomhus och utomhus. Föreningen
bjuder på något att äta! Kom och hjälp till.

Filmkväll med övernattning 10-11 Juni, ”Miniläger”. Vi hoppas även att
det finns ett bra nätverk i Gnistan till dess. Vi tältar på gräsmattorna
utanför Gnistan. Ta med ombyte, badkläder, sovsäck etc. Samling den 10
juni 16-tiden vid Gnistan, avslut 11 juni vid 12-tiden. Inga kostnader för
medlemmar. Meddela ev. matallergier för kvälls- och frukostmat som vi
fixar tillsammans. Meddela även om ni har tält, plats i tält eller behöver
plats vid anmälan senast den 3 juni till Yngve 0709-30 18 19 eller Albin.
Sommarverksamhet? Brännboll eller annan verksamhet? Tid och dag
kommer i nästa Silpinge Nytt i början av juni. Hör av er till någon i
styrelsen med förslag. Styrelsen för Junis är numera: Albin Johansson
ordf., Linda Svensson sekr., Agneta Magnusson kassör, ledam Yngve
Svensson, Herrman Pettersson och Lucas Olsson.

Silpingetrampen : Succen från premiären ifjol då rundan var ny
i Bräknetrampen och blev den mest cyklade över 300 cyklister kommer i
år igen. Cyklisterna passerar Gnistan ca 11-13 tiden Lördagen den 20
maj. Kaffe, nygräddad Våfflor, Småländsk Ostkaka mm kommer att
finnas. Silke visar sin rashöns. Det finns plats till fler aktiviteter eller vill
du ge föreningen en hand och hjälpa till med serveringen. Hör av dig.

Midsommar: Stången kläs på torsdagskvällen den 22/6

kl:18:00.
Fredagen den 23/6 (midsommarafton) är det familjefest. Klockan 12.00
öppnar basarerna och kl. 13.00 serveras sill och nypotatis. Det blir dans till
dragspel och lekar kring lövad stång. Kaffe och tårta kommer att serveras
lite senare under eftermiddagen.VÄLKOMNA!
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Klassikern består av fem stycken aktiviteter på våren och
fem på hösten.
År 2017 är det 37:e året med Silpingeklassikern!

Vårens klassiker:
Jogging (ca 3 km) den 31/3, samling 17.30 vid Gnistan, Silpinge.
Promenad (ca 10 km) den 14/4, samling kl 9.30 TräskoElofs udde,
Mollsjön.
Cykling (ca 30 km) den 17/5, samling vid Stadshuset, Ronneby kl
17.30.

Höstens klassiker:
Cykling (ca 30 km) den 16/8, samling vid Hallagården, Hallabro kl.
17.30.
Promenad (ca 10 km) den 1/10, samling kl. 9.30 Stadshuset, Ronneby.
Jogging (ca 3 km) den 3/11, samling kl. 17.30 vid entrén till Sporthallen
i Ronneby.
Skidor* (ca 5 km) den 25/11, samling Gnistan Silpinge kl. 13.30.
Simning (200 m) den 10/12, i Kallinge simhall kl. 10.30–11.15.
(Juldoppet)
Jokern (jogging/promenad 3 km) den 28/12, samling vid Gnistan kl.
17.30.
(Jokern är en sista chans om man inte klarat klassikern innan.)
* skidor byts mot jogging/promenad vid snöbrist.
Upplysningar Lars-Erik Löv 0706-73 78 18 larseriklov@gmail.com

Ni kan följa vårens framfart genom att gå vårpromenad med start från
Gnistan!
Mellan kl 10 och 11 är det start från Gnistan för att gå en härlig runda med
12 frågor. Vi träffas följande fyra söndagar i april 2/4, 9/4, 16/4 och 23/4.
Väl tillbaka i Gnistan blir det lite fika. I varje promenad ingår ett praktiskt
prov som är olika varje gång. Startavgift för deltagare är 20 kr. Yngre,
t.o.m. årskurs 6, betalar 10 kr. De tre bästa resultaten räknas samma och
prisutdelning bli det på Valborgsmässofesten den 30/4 kl 19.00 i Gnistan.

Silpinge Nytt som E-post
Har du funderat på att få Silpinge Nytt som e-post? Anmäl ditt intresse till
Gerd Hansson på mailadress roy.gerd@blixtmail.se så ordnar vi det!
Dessutom får ni den i färg!
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