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Matakademien en
samlingspunkt
för både tjejer och
killar
Matakademien träffas
varannan månad i
Siretorps bygdegård och
lagar mat tillsammans.
Detta är ett trevligt sätt att
lära känna nya människor.
Idag är de ett gäng på 12
stycken personer som träffas varannan månad. Men
de startar gärna upp fler
grupper ifall intresse finns.
Kontakta Ordförande
Claes Frykholm för mer
information.
tfn:0456-702 23

Hällaryds
Hembygdsgilles
dräktsektion

SV Bladets nästa
utgivningsdatum
2017
Nr 11: V. 22,
29 maj - 2 juni
Deadline 19 maj 2017

Skicka in eller
maila till:

Biets Dag på Ire Naturskola
Söndagen den 28 maj var det Biets Dag i Blekinge, då hade
de flesta Biodlarföreningarna öppet hus. Det hade också
Ireortens Biodlarförening som hade öppet hus vid sin
bigård på Ire Naturskola. Dagen till ära hade föreningen
bjudit in Ivar Björegren som tillsammans med ett
20-tal besökare gjorde en promenad och botaniserade
ibland de vackra och unika blommor som finns på ängarna
runtomkring Ire.
Ireortens Biodlarförening håller varje år en nyböjarkurs
i biodling. Merparten av de som går kursen brukar skaffa
bin och bli biodlare efter att de gått kurs hos Ire Biodlarförening. Som nybörjare får man ett bisamhälle av föreningen. I dagsläget har Ireortens Biodlarförening uppåt 40
medlemmar.
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Hällaryds Hembygdsgille
startade för ca 10-12 en
dräktsektion, sedan dess
har de vävt, sytt, broderat,
knypplat samt sytt flera
Blekingedräkter. De syr
även nya delar till dräkter
som behövdes ersättas pga.
utslitning. De träffas en
gång i veckan och utbyter
tankar och idéer om hantverk.

Växel: 0771-210 400

E-mail:

blekinge@sv.se
OBS! Redaktionen
ansvarar inte för
eventuella felstavningar, textinnehåll och
grammatiska fel då
stora delar av materialet
som används är inskickat
till oss.

Sommarkurs hos SV Blekinge
Bilden är tagen från akvarellkursen på Möcklö med Urban
Emanuelsson och Maria Petersson som ledare.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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En Megacirkelträff
gick av stapeln i
Karlshamn

Tisdagen den 22 november
samlades SVs cirkelledare
till en Megacirkelträff på
Lokstallarna i Karlshamn.
Träffen hade som syfte att
formar framtidens cirkelledarskap. SVs Förbundschef Nina Larsson och
författaren och ledamoten i
SVs förbundsstyrelse Anna
Iwarsson, ledde under
kvällen en inspirerande
och utmanande dialog med
fokus på framtidens cirkelledarskap. Kvällen bestod
också av mingel, inspiration och massor av roliga,
pedagogiska trix stod på
agendan. Helt i förnyarandans tecken blev det ett
annorlunda upplägg fyllt
med nya, kluriga sätt att
jobba med pedagogik, samt
många tips och idéer som
delgavs varandra vilket
kan användas i framtida
cirklar.

Nu är det dags att nominera 2016
kulturpristagare i Blekinge!
Känner du någon? Som visat framstående förmåga på ett
nyskapande sätt uppmärksammats genom allmänt erkända insatser inom det kulturella området här i Blekinge.
Lämna in din nominering till oss och skicka ditt förslag
med en skriftlig motivering till varför den nominerade ska
utses, till ditt förslag skall det även finnas kontaktuppgifter till den nominerade. Nomineringen kan göras av alla
privatpersoner boende i Blekinge Län.
Priset består av en penninggåva och ett konsthantverk till
ett värde av ca 15 000 kr. Nomineringen skall vara
SV Blekinge tillhanda senast den 31 december 2016, på
adressen:
SV Blekinge
Märkes: Förslag till mottagare av Kulturpris
Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona

SPF Seniorerna i
Östra Blekinge
startar ny
matlagningscirkel
för herrar
Snart startar en ny
matlagningskurs för herrar.
Det är tredje året som
Nils-Erik Persson och Ulf
Ungerbäck håller denna
kurs men som går ut på
samarbete och delat ansvar.
En tradition är att deras
respektive bjuds in till en
formidabel trerättersmeny.
På SPF senast månadsmöte bjöd de 90 personer
på Fisksoppa vilket var
mycket uppskattat av dessa
deltagare.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge, eller ring oss
på telefon 0771-210 400.

Förra årets Kulturprisvinnare blev
Kulturföreningen Knytpunkten och de
premierades med 10 000 kronor för sitt
integrationsarbete.
Blekinge Pärlors
Höstrunda 2016

Ahmed Al Jazar, ordförande, och Hussein Namir, vice ordförande, för Kulturföreningen Knytpunkten tog emot priset.

Dagens citat:
Naturen har gett människan en tunga, men två öron, för
att vi ska höra dubbelt så mycket som vi säger.
Latinskt ordspråk

På höstrundan deltog totalt
sju Blekinge Pärlor.
”Hemgjort ”serverade ostkaka, kaffe och erbjöd både
hemstickat och marmelad
till försäljning,. Det fanns
även möjlighet att titta på
konst av Ulla Andersson,
Monica Muller-Ljungberg, Marie Jennfors och
Eva-Lena Bayer. Mikael
Svensson visade korgar
och underhöll på dragspel.
Ted Johansson erbjöd
slöjdade bruksföremål. Listerby/Förkärla hembygdsförening hade gjort en
fotoutställning om trakten
runt Hjortahammar skola.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge

