
 
Ordförarens ruta:  Det som händer nu i Sverige och vår omvärld är både 

skrämmande och lite fascinerande. Både för hur snabbt det går i vårat 

samhälle där vi reser på ett sätt som aldrig förr. (Reste) Men även hur 

känsligt samhället är. När man inte säkert vet ger det plats för rädslan. Vad 

vågar vi göra? Vad kommer att hända? Mycket förändras snabbt. Äldre 

och sjuka isoleras än mer. Mycket ställs in och då ingen vet hur det är 1, 2 

veckor eller en månad blir det ett antal om i detta Silpingenytt. Om det inte 

blir än värre o.s.v.  

 Glädjande är vi nu på väg mot utomhussäsongen. Vi hoppas 

att vi kan genomföra de arrangemang som är planerat eller anpassa de så 

att vi undviker sprida ev. virus.  

Följer vi de råd som ges så borde vi även kunna hindra en del av de 

välkända infektionerna. Vi har behov av att träffas, motionera, umgås och 

ha roligt.  

Vi som så många följer naturligtvis vad som händer och 

större arrangemang som Bräknetrampen har flyttat fram sitt firande.  

Valborgsfest i Silpinge var redan planerat ute. Om kaffet skall serveras ute 

eller inne avgörs av aktuella läget då Vårtal, Eld Vårsång och en trubadur 

vid grillstaden blir ett nytt inslag. Vi hoppas på vårvindar varma.  

Ta det lugnt och ta hand om varandra nära o kära. Förr eller senare 

kommer samhället återgå till ett mer normalt läge.  

 Med vänlig hälsning Yngve Svensson ordf. 

   

 

STYRELSERNA  

 ÖNSKAR ALLA 

EN TREVLIG VÅR 
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INNEHÅLL:                          STÄDLISTA: 

Sommarens                             Mars:   Christer Svensson, Mats Halldén 

verksamhet          sid 2                        Gerd Hansson, Hans Magnusson 

Familjefester       sid 3            April:    Martin Enhagen, Markus Svensson 

Klassikern           sid 4                         Agneta Magnusson, Ola Magnusson 

Vårpromenad      sid 5            Maj:     Ulf Svensson, Robert Sunesson 

JUNIS                 sid 6                         Yngve Svensson, Kenny Andersson 

UNF bla              sid 7             

Ordför. ruta         sid 8 
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Måndag:  Bordtennis fortsätter april ut i Gnistan. Start 18.00.  

 

 

Tisdag:   (Preliminärt se kommande Silpingenytt)  

Brännboll start den 23 juni kl. 18.30.  

 Viktigt! Kom och var med på premiären! Vi fortsätter hela 

 sommaren om intresse finns!  

   

Fredag:    Brasafton kl 19.00 enligt följande schema:  

   Ta med något att grilla och dricka.  

                         1/5   Ulf o Eva Värmansmålavägen 15  

 22/5   Gnistan Silpinge Byväg 7 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIS & UNF 
 

Skattjakt i Gnistan söndagen den 5 april kl 14-16. Vi hoppas kunna 

genomföra detta arrangemang. Vi är endast ute Väder efter klädet Grill 

meddela gärna oss före om ev matallergier. Se nedan.  
 

Badresa och Junisteater var planerad till Växjö 26 april men i skrivande 

stund kommer detta arrangemang flyttas fram mer info via smsa Yngve 

0709-301819 

 

18-19 april LAN (beroende på läget i samhället är, om det går 

att genomföra.) Start kl 16:00 på lördagen slut på söndag kl 13. Kostnad 

50 kr medlem.  Går även att bli medlem för 50 kr. Övernattning i Gnistan 

därför anmälan innan 11 april, helst omg. då det är begränsat till 40 

platser.  www.junis.se/blekinge  flik vänstra sidan föreningar ”Silpinge” 

 

Och du JUNF:are! Glöm inte städdag på tomten utomhus Gnistan den 19 

april kl 12:00 . Ju fler vi är desto fortare går det!! Föreningen bjuder på 

något att äta! 

 

Från när man fyllt 13 år går det att hänga med UNF men ändå endast 

betala en avgift totalt på 50 kr per år. Vill ni se vad som UNF Ronneby gör 

gå då in på  https://ti.to/unf-ronneby/unf-evenemang-2019-2020 

I Junis får man vara med t.o.m. man fyllt 15 år. SMS skickas ut till 

Junis/UNFmedlemmar på aktiviteter vi inte hinner få  in Silpingenytt. Vill 

du komma med i SMS gruppen ? skicka sms tillYngve 0709301819 med 

text ”Silpingenytt” 
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Vi har ett nytt medlemssystem Ebas. Därför får ni inte brev med 

medlemsinbetalning längre utan ett SMS med uppmaning att surfa in till 

föreningens hemsida och betala via swish eller b.g. Årsavgiften är 50 kr. 

Det är ett kvitto på att ni vill vara med i föreningen.  Många har redan 

gjort det eller besökt något disco /läger och betalt. Vi har redan passerat 60 

betalda medlemmar!! 

Har du inte fått detta sms eller har en kompis som vill vara med? Använd 

denna länk för att bli medlem eller skicka ett meddelande 

https://ebas.junis.org/forening/silpinge Väljer ni swish så anges det 

mobilnummer som skall betala Den som äger det numret loggar in och 

bekräftar enkelt och genialt.  
 

Junis ordnar vårpromenad den 19/4 kl 10:00. Säg till Yngve om ni vill 

vara med och fixa frågor och ett praktiskt prov! Godis till alla som går. 

Det finns en speciell klass för junis på tipspromenaden och ta gärna med 

föräldrarna på rundan. Startar söndagen den 5 april 10:00. 
 

Städdag vid Gnistan söndagen den 19/4 kl 12.00. Föreningen bjuder på 

något att äta. Ta gärna med en räfsa! 

 

LÄGER:   
Kristihimmelfärdshelgen 21-24 maj i Hästveda Skåne. 
 

Dagläger 29Juni-3 juli 2020 på Aspan samåkning från Kallinge via 

Ronneby 8:30-15:00 Samarrangemang med Svenska Kyrkan o Rotary 
 

JUNIS-läger Skåne och Blekinge på Aspan med övernattning 11-14 juli  

Intresseanmälning gäller för alla lägren och mer info på 

https://www.junis.se/distrikt/blekinge där görs även anmälan Begränsat 

med platser, kontakta Yngve Svensson 0709-301819 
 
 

 

Brännboll börjar den 23 juni kl 18.30              på ”Silpingevallen” och 

fortsätter hela sommaren om                                    intresse finns.  

 

 

 

 

 

 

Valborgsmässofirande 

Den 30 april är det dags.  

Vi börjar kl 19.00 med kaffeservering inne. (beroende på corona och 

väder) i Gnistan Vid 20.00 blir det fackeltåg, brasa, vårsånger av 

”Silpingekören” och tal till våren av Börje Gren. Korvgrillning,  

trubadur Albin Johansson spelar med akustikgitarr se kommande affisch.  

Prisutdelning från vårpromenaderna. Välkomna!  
 

Vårpromenad: Kommer att ske söndagarna: 5/4, 12/4, 19/4 och 

26/4. Start mellan kl. 10.00 och 11.00 från Gnistan. Promenaderna är 

samtidigt tipstävling, där de tre bästa resultaten räknas samman. I varje 

promenad ingår ett praktiskt prov som är olika varje gång. Föreningen 

bjuder deltagarna i promenaderna på någon form av förtäring. Startavgift 

för deltagare är 20 kr. Yngre, t.o.m. årskurs 6, betalar 10 kr. Prisutdelning 

sker i samband med Valborgsmässofirandet.  

 

Vårstäddag: Söndagen den 19/4 kl. 12.00 

städar vi både inomhus och utomhus. Föreningen 

bjuder på något att äta! Kom och hjälp till. 

 

Midsommar: Vill du vara med och klä midsommarstången sker 

det torsdagen den 18/6 kl. 18.00 vid Gnistan. 
 

Midsommarfest: Kommer att arrangeras fredagen den 19/6 

(midsommarafton). Klockan 12.00 öppnar basarerna och kl. 13.00 serveras 

sill och nypotatis. Det blir dans och lekar kring lövad stång. Kaffe och 

tårta kommer att serveras lite senare under eftermiddagen. 

 

VÄLKOMNA! 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Febas.junis.org%2Fforening%2Fsilpinge&data=02%7C01%7Cper-yngve.svensson%40se.abb.com%7Cc711f116001048fba86808d6ade39825%7C372ee9e09ce04033a64ac07073a91ecd%7C0%7C0%7C636887590374586305&sdata=YsPYC4W4Nh%2FaZk%2F%2BmIvlmjMZwNhlECdRe4BRcZlCMsE%3D&reserved=0
https://www.junis.se/distrikt/blekinge


 

 

 

Klassikern består av fem stycken aktiviteter på våren och 

fem på hösten.  
År 2020 är det 40:e året med Silpingeklassikern! 

Vårens klassiker: 
Jogging (ca 3 km) den 27/3, samling 17.30 vid Gnistan, Silpinge. 

Långpromenad (ca 10 km) den 10/4, samling 9.30 vid Salsjön. 

Cykling (ca 30 km) den 13/5, samling vid Bräkne-Hoby kyrka. 

Höstens klassiker:  
Cykling (ca 30 km) den 12/8, samling 17,30 Hallagården, Hallabro. 

Promenad (ca 10 km) den 4/10, samling 9.30 Stadshuset, Ronneby. 

Jogging (ca 3 km) den 13/11, samling 17.30 vid Ronneby sporthalls 

entré. 

Skidor* (ca 5 km) den 28/11, samling 13.30 Gnistan Silpinge.  

Simning (200 m) den 6/12, i Kallinge simhall 10.30–11.15. (Juldoppet) 

Jokern (jogging/promenad 3 km) den 28/12, samling vid Gnistan 

17.30.  

(Jokern är en sista chans om man inte klarat klassikern innan.) 

* skidor byts mot jogging/promenad vid snöbrist.  

Upplysningar Lars-Erik Löv 0706–737818 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 5/4, 12/4, 19/4 och 26/4. 

Väl tillbaka i Gnistan blir det lite fika.  

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 silpinge7@gmail.com så ordnar vi det! 

Dessutom får ni den i färg!  
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