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Jubileumstämma
SV fyller 50 år!
SVs förbundsstämma äger
i år rum i Linköping den
16-18 juni.
I år blir det jubileumsstämma när SV firar 50 år som
studieförbund.
På stämman representeras
SV Blekinge av följande
personer:
Avdelningsordförande Jesper Rehn
1:e ordförande Sofia Hidling
Liberalerna Mikael Augustsson
2:e ordförande Ingrid Hermansson
Centerpartiet Yannick Luomala
Ledamot Per-Olof Karlsson
Avdelningschef Elaine Lindeborg

Dagens citat:
”JUST NU ... Kan du välja
en tanke, som antingen
får dig att må bättre eller
sämre - Välj själv!”

Smaka på kulturen
i Mysiga handelsstaden Sölvesborg!
SV-dagen 26 augusti kl 10-15
Stortorget i Sölvesborg
Tillsammans gör vi en kulturdag full av äventyr och
smaker. SV firar 50 år som studieförbund och vi bjuder
på kaffe och tårta.
På programmet finns det mycket att smaka på såsom
sång, musik, konst tillika matupplevelser och
ett flertal aktiviteter för de små.

Hjärtligt Välkomna!
Arrangör: Handelsföreningen i Sölvesborg,
Integrationsföreningen Soul of Humanity,
Studieförbundet Vuxenskolan

Du har väl inte missat att anmäla dig till
våra Sommarkurser?

Skicka in eller
maila till:
SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60
E-post:
carina.lindstrom@
sv.se

Övriga kontor:
Karlskrona:
Ronnebygatan 9,
Tel: 0455-70 73 70
Ronneby:
Kungsgatan 9,
Tel: 0457-752 90
Olofström:
Bredgatan 33,
Tel: 0454-993 37
Sölvesborg:
Norra Bryggerigatan 1
Tel: 0456-122 00
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.

Jesper Caron

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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Sommarprogram
Hanö Bygdegårdsförening

Psykiatriveckan
den 9 - 13 oktober i
Blekinge

10/6 - Besök av
Engelska flottan, Hanö
bygdegård.

Under ”Psykiatriveckan”
i år som går av stapeln
här i Blekinge, där
kommer bland andra Caj
Karlsson, Sanna Lundell
och Ångestpodden att
medverka.

23/6 - Midsommarfirande, Hanö Hamn.
27/6 -8/8 - Lyrikkvällar,
Hanö bygdegård.
22/7 - Hanödagen, Hanö
bygdegård.
9/8 - Teater om Ö-liv och
Ö-bor, Hanö bygdegård.
12/8 - Visans vänner och
räkfrossa, Hanö bygdegård.

Vernissage på
Mor Oliviagården
den 6 juli
Bob Matson och Agneta
Wadman ställer ut sina
alster på Mor Olivagården i
Ronneby och utställningen
pågår hela månaden ut.

Skapardagarna 20-21 juni 2017 i Ronneby

Årets skapardagar har fokus på eget hantverksforum. Kom
och dela med er av olika idéer och få inspiration av andra
under två innehållsrika dagar som innehåller föreläsningar, forntida hantverk, tekniker och andra roliga överraskningar.
Utbildningsdagarna anordnas i samarbete med SV Regionförbund i Skåne, SV Blekinge och SV Västra Götaland

Anmäl Er till SV Blekinge senast den 3 juni!
Tfn: 0457-752 90
E-post: laila.johansson@sv.se
Läs mer om Skapardagarna och programmet på vår
hemsida www.sv.se/blekinge.

Hjärtligt Välkomna!

Medtag fikakorg!

Föreläsningsserie
- Antikt i tiden
Under våren har SV anordnat fyra uppskattade
föreläsningar med temat,
”Antikt i tiden”.

Blekinge Pärlors
Naturdag Orkidévandring på
Wambåsa
Hagmarker
18/6 bjuder Blekinge
Pärlor in till en naturdag
på Wambåsa Hagmarker.
Då kommer Ingela
Johansson från Länsstyrelsen att guida oss runt
bland orkidéer och andra
rara växter och platser på
Hagmarkerna. Start vid
Hjortahammar skola kl 11.

Hjärtligt Välkomna!

- Vi skapar tillsammans med liv och lust som vi
brukar!

Ihreortens biodlarförening är i full gång
med årets nybörjarkurs i biodling.
Alla teorilektioner är avslutade och nu går vi över till den
praktiska delen av kursen. Söndagen den 14 maj samlades
vi för att öppna en bikupa för första gången. Alla nybörjare fick då möjlighet att känna på hur det är att arbeta med
bi. Vi såg drottning, arbetarbi, drönare, ägg, öppet yngel
samt täckt yngel. Vår förening har söndagsträffar under
sommarhalvåret på vår förenings ”bigård” i Ihre.
För mer information om föreningen gå in på vår hemsida
Ihreortens biodlarförening .

Antikhandlare Johan
Pettersson - ”Sett ur en
antikhandlares ögon” och
”Klockor, Smycken och
Ädelmetaller”.
Antikhandlare Christina
Öberg - ”Porslin och textil
under 200 år”
Vi avslutaade i Kopparmuséet och Michaelas
verkstad, Södööska gården
i Karlskrona med föreläsningen - ”Glansdagar för
ädelmetallen koppar”.

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

