Årsmötet är bestämt till onsdagen den 5 februari kl 18.00. Passa på att
komma och göra din röst hörd Det är då vi behöver idéer för framtiden!
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Hej go vänner vi hälsar alla nya junismedlemmar Välkomna som
får detta anrika medlemsblad för första gången. Nu är det snart
endast en månad kvar av detta år. Nedräkningen inför jul är
påbörjad. Vi hoppas så klart att alla får uppleva en vit jul
åtminstone i den bemärkelse vi har lagt på Vit jul i
Nykterhetsrörelsen. En helg för barnens bästa. Gå gärna in och
kolla på allt som händer. Skriv ”VitJul” i en sökmotor. ( Ett tips
då det är väldigt många arrangemang, klicka på ”visa alla
aktiviteter” använd filter Blekinge) Vi har öppet när andra
föreningar stänger ned. Det vi gör finns i Silpingenytt +lite annat.
Tack alla som hjälpt till under året med disco, och andra
arrangemang. När Lasse´s nya dokumentär om Ronneby historia
och Silverforsen hade premiär var det som på 70-80 talet
knökafullt i lokalen. Även 2 av höstens Disco lockade över 100
besökare till Gnistan. Vi får hoppas att det kan fortsätta med
denna positiva trend. Nu finns möjlighet att ta del av Tommy
Nilssons program i Gnistan samma som gått för fulla biosalonger
i Ronneby i höst. Ett tips på ett nyårslöfte kan vara att: Detta år
skall jag ta en Silpingeklassiker. 40:de gången En riktig
klassiker. Er Ordf Yngve 0709-301819
Vi har gått över till att först och främst skicka Silpinge Nytt som mejl även om
den fortsättningsvis även gå att få i brev. Uppdatera oss med fungerande
mejladresser gärna flera i hushållet. Maila Gerd på silpinge7@gmail.com OBS!
Ny mailadress! Ibland händer det lite extra mellan bladen det meddelas med
SMS skicka gärna ett SMS till Yngve 0709-30 18 19 om du vill ha denna extra
info!
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STÄDLISTA:
Jan: Ulf Svensson, Robert Sunesson
Yngve Svensson, Kenny Andersson
Feb: Torsten Olsson, Patrik Svensson
Anders Olsson, Ingmar Olsson
Mar: Christer Svensson, Mats Halldén
Gerd Hansson, Hans Magnusson

Fredagscafé med
Startar vecka 2 dvs. 6 januari

Söndag:

Gammaldans kl 18.00 – 20.00.
Ledare Affe, Gun, Mona och Conny.
Frågor? Ring Börje 831 17.

Måndag:

Klockan 18.00 – 20:00 finns det möjlighet till
bordtennis, löpträning, styrketräning och bastubad

Onsdag:
Fredag:

Stickcafé Varannan vecka kl. 18.00. Start: 8/1
Disco, 10 januari,14 februari och 13 mars
Fredagscafé 24 januari Tommy Nilsson

Är du med på vår städlista? Välkommen på STÄDFESTEN
fredagen den 3 januari klockan 19.00. Ta din respektive och eventuella
barn med dig, men GLÖM INTE att anmäla dig senast den 8 december
till Gerd tfn 411 24, Yngve tfn 430 46 eller maila silpinge7@gmail.com
OBS! Nya mailadress!

24 januari kl 19:00
Sverigevandraren Tommy Nilsson visar det program som
gått för fulla salonger i Ronneby. Fika m hembakat ingår i
det fashionabla priset av 30 kr.
Förboka gärna era biljetter på denna länk
https://ti.to/junis_blekinge/fredagscafe
Upplysningar: Yngve Svensson. 0709-30 18 19

VÄLKOMNA!
Gnistan
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Gratis inträde för medlemmar i Silpinge Junis. Annars 30 kronor!
Programmet för våren ser ut så här:
10 januari Julgransplundringsdisco
14 februari Onepiecedisco
13 mars
Mellodisco m godisregn

Jul- och Luciafest blir det söndagen den 8 december i Gnistan, Silpinge
kl 15.00. Det blir kaffeservering och besök av Ronnebys Lucia ca 15:30.
Senare är det dans runt granen till Mikael och Evas musik och kanske får
vi ett besök av tomten.
VÄLKOMNA!

Tiden är som innan mellan kl 19.00–21.30

UNF är vilande för tillfället i Silpinge.
Men är du 13 år och inte ännu 26 år går det bra att hänga med UNF
Ronneby. Sms:a Tore 0768788402 .Länk till UNF:s aktivitetskalender.
https://ti.to/unf-ronneby/unf-evenemang-2019-2020 Just nu är planerat
5 dec Filmkväll Hunger Games kl 17.30
4 Jan årsmöte kl 12
UNF träffarna är normalt på Vesperklockan Möllebacksg.12 Ronneby.
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Sugen på ett bad? JULDOPPET sammanfaller med Klassikerns simning
söndagen den 8 december kl 10.30–11.15 i Kallinge simhall.
Välkommen du också!
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VIT JUL
Klassikern består av fem stycken motionsträffar på våren
och fem på hösten. Detta är vad som finns kvar i år!

Höstens klassiker:
Simning den 8/12, i Kallinge simhall kl. 10.30–11.15.
Jokern (jogging/promenad 3 km) den 27/12, samling vid Gnistan,
Silpinge kl. 17.30.
(Jokern är en sista chans om man inte klarat klassikern innan.)
Missat årets klassiker? Planera redan nu för nästa år!!
Dessa fem tillfällen finns på våren, vi återkommer med höstens tider.

Klassikern våren 2020:
(40:e året med Silpingeklassikern!!)
Undrar du över något, hör av dig till Lars-Erik Löv på tel 0706-737818.
11 jan.
10 febr.
27 mars
10 april
13 maj

13,30

Skidor 5 km (vid snöbrist promenad)
Samling Karlsnäsgården
20,00-20,45 Simning, 200 m, Kallinge simhall
17,30
Jogging, 3 km, Gnistan, Silpinge
9,30
Promenad ca 10 km, Salsjön
17,30
Cykel, ca 30 km, Bräkne-Hoby kyrka

Söndag 29 dec kl.16-18:00 Pingis i Gnistan. Rundpingis-turnering,
fika.

30 dec Frost 2 Se den tillsammans med Junis på
Centrumbiografen i Ronneby Tid kl 10:30-12:30 . Vi har bokat hela
salongen 132 biljetter, först till kvarn. OBS Viktigt Boka era platser på
länk https://ti.to/junis_blekinge/BioFrost2 är ni betald medlem är det gratis
separat biljett för medföljande äldre syskon, förälder 70 kr (Ord pris 90
kr). Länk finns ute till och med 28 dec. Bli medlem gå in på denna länk
https://ebas.junis.se/forening/silpinge

2 jan Kreativum

Junis i Kalmar åker ned till Karlshamn.
Någon som vill hänga på? Hör av er till Yngve SMS 0709-301819

3 jan CyberZone Samåkning Sörby 11:15 I Karlskrona
kl 12:00 -15:00. Vi har hyrt Leklandet och bokat nya Lacergame,
ombyggt sen förra gången. Om vi får från extrapott Vit Jul blir det gratis
för alla i annat fall 50 kr. https://ti.to/junis_blekinge/cyberzone

4-5/1 Vit Jul LAN Från lördag 16:00 till söndag 13:00 Vi kör på
nytt. Om vi får pengar från extra potten blir det helt gratis i annat fall 30
kr/medlem i Junis eller UNF, övriga 50 kr. Bordsplats, plats att rulla ut en
sovsäck, kök med mat att köpa och dusch o bastu erbjuds deltagarna.
Anmälan gör ni på länk https://ti.to/junis_blekinge/vitjul-lan
Årsmötet är bestämt till den 5 februari med kl 18.00 i Gnistan. Då väljs
bland annat en styrelse. Det skall vara en blandning av ledare och junisar,
så kolla med kompisen eller ring själv till mig Yngve 0709-30 18 19
Söndag 26 jan kl 14-16 i Gnistan Pyssel, Coachboard Game
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I februari planeras Läger Aspan helgen vecka 8,
Information uppdateras på vår hemsida www.junis.se/blekinge
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