Ordförandes ruta: Dagarna blir kortare och nätterna längre. Det märks att vi
är på väg till hösten även om värmen stundtals får oss att ta av jackan. En
sådan dag var det i lördags när Junis Blekinge åkte med Sköneviksbuss till
Liseberg. 50 entusiastiska barn, ledare och föräldrar. Halva gänget kom från
Silpingeföreningen. För mig var det som när vi hade Juniorresorna förr i
tiden och åkte halva norden runt en vecka alltid med ett besök på ett
nöjesfält. Skillnaden var att nu var det jag, som var ledare och inte junior.
Det är fler nya ledare i både Skåne och Blekinge. För dessa och alla
befintliga ledare anordnas ledarutbildningar. Det har redan varit i år Teater
och Kanot i Skåne och nu på lördag 14 september finns chansen att lära sig
mer om att arrangera Disco i Gnistan . Då ingår även att medverka på
Vesperklockan senare på lördagen. Vi värmer upp med säsongens första
disco på fredag 13 september. Anmälan görs omgående på
www.junis.se/blekinge Distriktaktiviteter.
Det finns även mycket mer att hitta på den nya hemsidan se längre ned
så finner ni Junis i Silpinge ,aktuell info samt anmälningar görs där.
Det är även ett nytt medlemssystem för Junis. Det har inte kommit ut
inbetalningskort som tidigare utan tanken är att ni själva förälder/medlem
går in på länk. https://ebas.junis.org/forening/silpinge Klicka bli medlem.
Godkänn stadgar och GDPR Är man sen innan medlem räcker det med Pnr
Går sen bra att direkt betala in 50kr via Swish. Tanken är att det skall bli
snabbare och enklare för alla men kräver lite nytänk. Vi kommer vid
discoteken att kunna skriva in direkt och vet ni om att ni inte betalt i år gör
gärna ett försök enligt ovan, Vi hoppas så klart att alla vill bli kvar som
medlemmar i våran förening. UNF har haft ebas ett tag och det fungerar
bra. IOGT-NTO medlemmar får än så länge avi med årets sista Accent.
Årets sista Silpingenytt är planerat till slutet av november. Är det något ni
vill få med. Mejl pys@iogt.se eller SMS 0709-301819. MVH Ordf. Yngve

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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STÄDLISTA:
Sep: Christer Svensson, Mats Halldén
Gerd Hansson, Hans Magnusson
Okt: Martin Svensson, Markus Svensson
Agneta Magnusson, Ola Magnusson
Nov: Ulf Svensson, Robert Sunesson
Yngve Svensson, Kenny Andersson
Dec: Birger Hanson, Kerstin Svensson
Leif Svensson, Olof Magnusson

HÖSTENS VERKSAMHET
Söndag:

Gammaldans i Gnistan kl 18.00 – 20.00.
Ledare Affe, Gun, Mona och Konny, start 6/10
Frågor? Ring Börje Olsson tfn 0457-831 17

Måndag: Klockan 18.00 – 20.00 finns det möjlighet till
Löpträning, bordtennis, styrketräning o bastubad.
Information via Birger 0457-430 25, start 7/10.

Tisdagar: Buggkurs 2.0 kl 18 – 19.30. Grundkurs 18-19.30
27/8 och 3/9 från 10/9 steg 2 kl 18-20. Uppehåll vecka
40 sista gången bli vecka 43. Ledare Cecilia Nilsson.
Kursavgift 200 kronor.

FESTER
med
” Beatles Doktorn”
Det är 50 år sen Beatles slog igenom! Vi firar med trubaduren Sonny
Han har spelat in alla utom en av Beatles 210 låtar.
Det blir en helkväll med Beatles musik.
Start Kl 19 med Konsert, Paus samkväm och hembakat .
Sonny fortsätter sen och det blir möjligt med svängom på dansgolvet.
Entré 100kr.

Jul- och Luciafest blir det söndagen den 8 december i Gnistan,
Silpinge. Vi startar kl 15.00. Vid 15.30 kommer vi att få besök av
Ronnebys Lucia om det blir lucia i Ronneby i år. Vi har preliminär
bokat besök men allt är inte klart i skrivande stund. Det är helt klart att
det blir fika med hembakat och underhållning samt dans runt granen när
tomten kommer på besök.
VÄLKOMNA!

Fredag:

Disco dessa fredagar i höst
13/9, 11/10 och 8/11. Tiden är 19.00–21.30.

Ny verksamhet: Vi planera för ett Sy LAN senvintern. Helg ej bokad.
Även Stickkafé i Gnistan! Tänker att vi träffas varannan vecka. Hör
av er och anmäl intresse, även när det passar er. Gerd 0457-411 24,
Linda 0703-08 59 95 eller Agneta G 0768-404700 så sätter vi igång!
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Hjälp oss att sänka våra brevkostnader Ni får dessutom Silpinge Nytt i
färg. Skicka din mejl adress till silpinge7@gmail.com Då får du den
digitalt. För Junis arrangemang skickar vi ibland sms då det kommer
till eller ändras i planeringen. Skicka ett sms till Yngve 0709-301819
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KLASSIKERN
Klassikern består av fem stycken deltävlingar på våren
och fem på hösten. Detta är vad som finns kvar i år! Du
hinner alltså fortfarande klara klassikern!! Har ni några frågor eller är
osäker på vart det är ring gärna Lars-Erik Löv 0706-73 78 18
larseriklov@gmail.com Det är ingen föranmälan. På långpromenaden
är det paus för intag av egen fika.

Höstens klassiker:
Promenad (ca 10 km) den 29/9, samling kl 9.30 Ronneby Stadshus
Jogging (ca 3 km el. mer Brunnskogen) den 1/11, samling kl 17.30 vid
entrén Sporthallen i Ronneby.
Skidor* (ca 5 km) den 23/11, samling kl 13.30 vid Gnistan, Silpinge.
Simning (200 m) den 8/12, samling i Kallinge simhall kl.10.30–11.15.
Jokern (jogging/promenad 3 km) den 27/12, samling kl. 17.30 vid
Gnistan, Silpinge
(Jokern är en sista chans om man inte klarat klassikern innan.)
* skidor byts mot jogging/promenad vid snöbrist

JUNIS
Söndagen den 5/10 5-kamp på Cyperzone med UNF
kl 13-17 i Karlskona. Pris 50 kr/pers. Föranmälan senast 1 okt se
nedan. Samåkning till Karlskrona Saltö
26-27/10 blir det LAN i Gnistan i samarbete med UNF Ronneby . Start
på Lördagen 16:00 slut 13-tiden på Söndagen. Bordplatser, nät o kraft
finns till 35 datorer.
Egen dator, möjlighet att köpa mat/fika/dryck. Allergi? Fyll i anmälan.
Kostnad 100 kr, medlemmar 50 kr. Anmälan behövs innan 15 okt pga.
övernattning i vår lokal. Frukost ingår. Tillgång till dusch o kök.
Alla våra arrangemang skall alltid vara Rök o Drogfria och även fria
från diverse energidrycker som omfattas av handelns 15-årsgräns.
Någon gång på höstlovet planeras för biobesök i Ronneby. Intresserad?
Anmäl dig så hör vi av oss när vi vet vilken film som går.
Söndagen den 24 november blir det bak, pyssel i Gnistan kl 14-16.

UNF
UNF i Ronneby träffas normalt på Vesperklockan Möllebacksg 14. Rby
UNF kan du hänga med om du är 13 år eller äldre upp till 26 år
Detta händer i höst… för mer info unfronneby@gmail.com
21/9
5/10
12/10
26-27
27/10
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OBS!! Mer Info o Anmälningar till 5 kamp samt LAN görs på vår
hemsida www.junis.se/blekinge gå ned en sida till ”Junis Silpinge”
klicka på + För info sms/ring till Yngve på tfn 0709-30 18 19 eller
Gerd på tfn 0457-41124.

Trädgårdsdag runt Vespeklocka kl 13-17
Cyberzone i Karlskrona med Junis kl 13-17
Bobberly kl 13-15
Lan med Junis i Silpinge se mer under Junis
Aspan Spökrunda Söndagkväll
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DISCO

SILPINGELOPPET

Dags igen för disco i Gnistan, Silpinge för dig i klass 1 och uppåt. Vi
träffas följande fredagar i höst mellan kl 19.00 och 21.30.

Silpingeloppet är söndagen den 3 november med start från Gnistan,
Silpinge. Ett samarrangemang med FIF Gnistan. Det är banor som går
på asfalt och grus som tidigare år. 3 starter enligt följande:

Programmet för hösten med olika teman:

Kl 10.00 start Knattarna ( födda 2008 eller senare) springer 1.1 km,
startavgift 0:Kl 10.25 start för 3.6 km i motions- och elitklass, både dam och herr,
startavgift 80:Kl 10.50 start för 10 km i motions- och elitklass, både dam och herr,
startavgift 120:-

13 september

Glitterdisco

11 oktober

Sagodisco

8 november

Hallowendisco med spökrunda.

Vi lottar ut fem priser bland de 100 första på inträdesbiljetten.
Inträde: Ändring! Gratis för medlemmar, övriga betalar 30 kronor!
Vårens disco blir:
10 januari
Julgransplundringsdisco
14 februari Onepicedisco
13 mars
Mellodisco
VI BEHÖVER hjälp av fler ledare, hör av dig till Yngve på tfn
0709-30 18 19 eller Gerd tfn 0457-41124. Du behöver inte hjälpa till
varje gång! Tacksamma för hjälp någon gång!!

Anmälan görs senast 31 oktober via mail till
ingmar.sodergren@telia.com och betalning görs samtidigt till Gnistans
bankgiro nr 292-1294.
Efteranmälan tävlingsdagen senast 30 min innan start i respektive klass
mot förhöjd avgift 50 kr (ej 1,1 km).
ICA Nära Bräkne-Hoby bjuder alla Startande i knatteklassen 1,1 km på
startavgiften.
Övrig info kontakta pys@iogt.se
De främsta erhåller pris därefter lottas priser ut bland de övriga vid det
efterföljande kaffebordet. Fika ingår i startavgiften.
VÄLKOMNA!

Ny medlemsträff för planering blir det den 24
november i samband med pysselträffen. Vi pratar om
vad vi ska hitta på till våren!
Pumpen finns kvar än. Dock endast vuxenpump 21 nov.
20:00-21:00 Vill ni testa och skall vi anmäla lag ? 1h där allt får
användas för söka svaren tillsammans på 20 kluriga frågor, Intresserad
kontakt Yngve. 0709-301819
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