Årsmötet är bestämt till onsdagen den 6 februari kl 18.00. Passa på att
komma och göra din röst hörd!
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Ett år det går rätt fort och nu närmar vi oss snabbt upploppet med
Lucia som förvarning till Julen och med ett nytt år som väntar på
att få starta. Året som varit har definitivt inte varit som året innan
när det gäller väder. Hur nästa år skall bli vet egentligen ingen.
Lika spännande är det att leda en förening in i framtiden. Det är en
fin ideell anda i föreningen, och vi ser framtiden an med intresse.
Det händer lite både här och där och det syns även i årets
Silpingenytt som är mer späckat än vanligt.
Det går bra för föreningen många gillar våra Discon som
varit välbesökta i höst. Det är många vit jul aktiviteter. Titta gärna
in på Vit juls hemsida. Sök vit jul så får ni senast uppdaterade
material. Stöd gärna kampanjen med ert namn eller en peng. Den
är numera välkänd och etablerad och har ett fint syfte, att julen är
till för barnen vilket vi vuxna verkligen måste respektera.
Det händer mycket i både Blekinge och Skåne. Vi hade
nyligen gäster från både Skåne och övriga Blekinge i Gnistan.
Snart har distrikten smält ihop till IOGT-NTO Syd. Alla
vuxenmedlemmar får framöver Skåningen. I Karlshamn och
Ronneby är Junis igång, Karlskrona kan det bli under året nystart.
Er Ordf Yngve
Vill ni ha Silpinge Nytt i färg via mail och spara föreningen en slant? 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!

STYRELSERNA ÖNSKAR

INNEHÅLL:
Vårens
verksamhet
Familjefester
Klassikern
Juniorer UNF
Disco
Fredagskafé,
Allmänt

sid 2
sid 3
sid 4
sid 5
sid 6
sid 7
sid 8

STÄDLISTA:
Dec: Agneta Magnusson, Ola Magnusson
Gerd Hansson, Hans Magnusson
Jan: Ulf Svensson, Robert Sunesson
Yngve Svensson, Kenny Andersson
Feb: Birger Hanson, Kerstin Svensson
Leif Svensson, Olof Magnusson
Mar: Torsten Olsson, Patrik Svensson
Anders Olsson, Ingmar Olsson

Två Fredagscafé är planerade

Startar vecka 2 dvs. 7 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

Tisdag:

BUGG kl 18.00 – 19.45 med start den 29 januari.
Den nya mjuka stilen, alla kan vara med.
Det blir 10 tisdagar i rad. Ledare Cissi o Maria.
Kostnad 200 kr/dansare.
Anmälan till Yngve 0709-30 18 19

Fredag:

Disco, 11 januari, 8 februari och 8 mars
Fredagscafé 25 januari Tommy Nilsson
Fredagscafé 15 februari Mats Harrysson

Sugen på ett bad? JULDOPPET sammanfaller med Klassikerns simning
söndagen den 9 december kl 10.30–11.15 i Kallinge simhall.
Välkommen du också!

Är du med på vår städlista? Välkommen på STÄDFESTEN
fredagen den 4 januari klockan 19.00. Ta din respektive och eventuella
barn med dig, men GLÖM INTE att anmäla dig senast den 9 december
till Gerd tfn 411 24, Yngve tfn 430 46 eller maila silpinge7@gmail.com
OBS! Nya mailadress!
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25 januari kl 19:00
Tommy Nilsson fortsätter och visar bilder och material
från sin bok om Blekinge.

15 februari kl 19:00
Mats Harrysson kommer och visar sin film samt berättar
om sina filmjobb.
Hembakat m kaffe o te serveras till självkostnadspris.
Upplysningar: Yngve Svensson. 0709-30 18 19

VÄLKOMNA!
Gnistan
7

OBS Nytt datum!
Inträde 30 kronor!
Programmet för våren ser ut så här:
11 januari Julgransplundringsdisco
8 februari Medeltidsdisco
8 mars
Mellodisco m godisregn

Jul- och Luciafest blir det söndagen den 9 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 Svensson dragspelsmusik 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 så skickar han en länk till UNF:s nya
aktivitetskalender. Just nu är planerat
7 dec Filmkväll kl 18. 00
15 dec Skräckvandring kl 19:00
21 dec 13-18:30 öppet hus Vesperklockan Pepparkaksbak.
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Sugen på att ”gå ner” lite julmat? Välkommen på Annandagspromenad
från Gnistan i Silpinge. Samling kl 10 för en gemensam runda som
avslutas i Gnistan med glögg och pepparkakor! Detta är tänkt som ett ”Vit
Jul” arrangemang men det finns många fler. Sök efter ” Vit Jul” på nätet.
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Klassikern består av fem stycken deltävlingar på våren och
fem på hösten. Detta är vad som finns kvar i år!

Höstens klassiker:
Simning den 9/12, 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 2018:
(38:e året med Silpingeklassikern!!)
Undrar du över något, hör av dig till Lars-Erik Löv på tel 0706-737818.
12 jan.
11 febr.
5 april
19 april
15 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
Långfredagspromenad 10 km Gnistan, Silpinge
17,30
Cykel, 30 km Samling hos Bosse Nilsson i
Södra Bygget

Junisdisco på Vesperklockan i Ronneby 14 dec kl 18-20 Junis i
Ronneby fixar ett disco för alla mellan 7-12 år. Medlemmar går in gratis,
50 kr medlemsavgift.
SUNE v SUNE Se den tillsammans med Junis på Centrumbiografen i
Ronneby 27 dec kl 13:30. Vi har bokat 25 biljetter, först till kvarn. Boka
era platser på länk www.junis.org/blekinge
Länk finns ute från o med 5 dec. Då vet vi också om vi får det som Vit Jul
aktivitet 0 kr i annat fall blir det med grupprabatt.

Vit Jul LAN 5-6/1 Från lördag 16:00 till söndag 13:00
Vi kör på nytt. Får vi 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 se www.junis.org/blekinge
Årsmötet är bestämt till den 6 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 27 jan kl 14-16 Brädspel Coachboard Game
I februari planeras Läger Aspan helgen vecka 8, 22-24 feb
se www.junis.org/blekinge
Söndag 24 mars Kl 14-16 Skattjakt i och kring Gnistan
VIT JUL Önskar vi er alla.
Fredag 4 januari Kreativum Karlshamn 11-16 Arrangemanget är gratis
för alla junisar och ingår i Vit Jul! Anmäl er innan 29 dec från länk
www.junis.org/blekinge Frågor? Yngve 0709-30 18 19. Samåkning från
Br-Hoby E22 pendlarparkering. Meddela gärna om ni har någon som kör.
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