Ordförarens ruta: Inställt eller framflyttat. Det är inte mycket som blir av i
sommar. Även vi berörs av covid-19 och behöver ta hänsyn. Vi hoppas att
vi kan snart förpassa denna period till historien. Vi behöver träffas och
umgås, få nya intryck. Vi lider av ett kramunderskott.
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Allt är dock inte inställt. När andra stänger ned har vi öppet. Det vi kan
genomföra på ett säkert sätt planera vi att genomföra, men ibland på nytt
sätt. Mindre grupper och utomhus förutsatt att de som kommer är friska.
Vi hoppas att alla får en bra sommar trots allt. Det blir aldrig bättre än vad
man gör det. Det är en gammal sanning.
Naturen finns utanför knuten och fiske har vi gjort många gånger i Junis.
I år är det 50 år sen Junis bildades genom samgående av NTO och IOGT
ungdomsförbund. Det blir kalas på Sommarlägret och senare i höst.
Lägren på Aspan kommer att genomföras. Det blir mycket ute. Daglägret
är fulltecknat men än finns lite plats kvar på Skåne/Blekinges junisläger
ifall vi får klart med fler ledare. Har du som läser ett tips på en vuxen som
kan vara hjälpledare någon av dagarna eller hela, hör av er till mig.
§1En nyhet är att vuxendistriktet har blivet en region med Skåne Halland
och Blekinge Till de äldre medlemmar kommer snart Kustvärnet även att
trilla in i brevlådan. Vilket kan vara ett bättre namn då alla länen är
kustlän.
Ordf Yngve Svensson 0709-301819
Vill du hellre ha Silpinge Nytt via mail?? Tala om det för Gerd Hansson.
Mailadress: silpinge7@gmail.com
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En SKÖN och GOD SOMMAR önskar Styrelserna alla medlemmarna.
Nästa Silpinge Nytt kommer ut i september.
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STÄDLISTA:
Aug: Martin Enhagen, Markus Svensson
Agneta Magnusson, Ola Magnusson
Sept: Ulf Svensson, Robert Sunesson
Yngve Svensson, Kenny Andersson

Midsommarfest

Sommarens verksamhet

Tyvärr har vi fått ta beslutet att ställa in årets
midsommarfest pga rådande Covid-19 situation.
Vi kommer inte heller att klä någon midsommarstång vid
Gnistan i Silpinge.
Info! Årets upplaga av Bräknetrampen är inställd! Planera redan nu in 15
maj 2021!

JUNIS
Fiske Galtsjön lördagen 27 juni samling kl 10:00 Galtsjöns parkering
Fiskekortet gäller hela dagen. Anmälan senast 25 juni. länk på
junis.se/blekinge under flik junis Silpinge. Vi söker pengar och för
junismedlemmar ingen kostnad. Medföljande vuxna, halv avgift, 50 kr.
Sommarläger Junis 11-14 juli på Aspan. Kostar 250 kr. Anmälan finns på
hemsidan under distriktaktiviteter. Omgående i mån av plats dock senast 1
juli.
Kanotutflykt med övernattning 18-19 juli. Tid och plats kommer att läggas
ut på hemsidan. Anmäl ert intresse omgående för vår planerings skull. Vi
har ett antal olika förslag vi tittar på.

Söndagen den 16 augusti blir det ett junismöte i Gnistan kl 18.00 för att
planera höstens verksamhet. Vi bestämmer även kommande säsongs disco
höst & vår. Kom med idéer och förlag på tema, eller med något du tycker
vi ska ändra på! Alla är välkomna.
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Måndag: Brännboll för alla kl. 18.30. Start 22 juni, vi fortsätter
hela sommaren om intresse finns! Viktigt! Kom och var med
på premiären för att vi ska få veta om intresse finns!
Fredag: Brasaftnar kl 19.00 enligt följande schema:
Ta med något att grilla och dricka.
12/6 Yngve och Linda Silpinge Byväg 4
3/7 Roy o Gerd Stora Silpingevägen 93
24/7 Hans och Agneta Stora Silpingevägen 103
14/8 Martin o Jessica Lilla Silpingevägen 32
OBS! tiden är 18.30 denna gång

KLASSIKERN
Du har fortfarande chansen att klara klassikern. Passa på att vara
med i höst. 40:e året!!

Höstens klassiker:
Cykling (ca 30 km) den 12/8, samling kl 17.30 Hallagården, Hallabro
Promenad (ca 10 km) den 4/10, samling kl 9.30 Stadshuset, Ronneby
Jogging (ca 3 km) den 13/11, samling kl. 17.30 Ronneby sporthalls
entré.
Skidor* (ca 5 km) den 23/11, samling vid Gnistan Silpinge kl. 13.30.
Simning (200 m) den 6/12, 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 0731-477 064, larseriklov@gmail.com
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