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Välkommen att frossa
mellan den 23-30 juni,
veckan efter midsommar!

31 maj
Inspirations och festivaldagen Kulturcentrum i
Ronneby

SV arrangerar följande
föreläsningar:

2 juni
Invigning av
Asarums bygdemuséet
17 -18 juni
Skapardagarna
23 -30 juni
Nässelfrossa
Olofström
17 augusti
Sölvesborgs Trädgårdsdag
31 augusti
SV-dagen i Ronneby

S

V Blekinges första
Kulturpris gick
till skådespelaren, teaterproducenten
och manusförfattaren
Annie Gylling
Motiveringen löd enligt
följande:

1 september
Ringamåladagen
5 oktober
Kulturnatten Karlshamn
7-11 oktober
Psykiatriveckan i
Blekinge

Dagens Citat
”Vad som behövs är inte
välbalanserade individer utan individer som
balanserar varandra.
På så sätt kan mänskliga svagheter stöttas och
talanger komma till sin
fulla rätt.”’
Meredith Belbin

Maj 2013

”Du är en person med
stor entusiasm och
glädje. I ditt arbete
möter du både barnen
och de vuxna på ett
inspirerande sätt. Du
berör publiken. Din
styrka sitter i ditt sätt
att fånga publiken i din
berättarform. Du ser
alltid till att din publik
får uppleva det lilla
extra.”
Priset kunde tilledas
någon eller några i en
grupp som visat framstående förmåga och
varit nyskapande inom
det kulturella området
här i Blekinge och som
dessutom blivit uppmärksammat för detta

Foto: Lena Ehring, BLT

genom sina allmänt
erkända insatser på
området.
Nomineringen har
kunnat göras av alla
privatpersoner som
är boende i Blekinge
Län. Priset bestod av
en penninggåva och
ett konsthantverk av
glaskonstnären Malin
Mena.

S

V Blekinge är nu
medlemmar i
Nässelfrossa

Kulturveckan i västra
Blekinge, som liksom
nässlan retar, bränner,
men också är matnyttig och hälsosam, en
vecka då man frossar
i kulturupplevelser!
Nässelfrossa är en av
de större kulturhändelserna i Blekinge
med uppemot 150
evenemang under 8
dagar.

”Från gamla album till
digitala minnen” , vilket
är en nostalgitripp
med grundarna till
Facebooksidorna, ”Det
gamla Olofström och
Jämshögsminnen”.
Plats: SV lokal på Bred-

gatan 33 i Olofström.
Tid: Tisdagen den 25/6

kl. 18.00 samt torsdagen den 27/6 kl. 13.00.
Förhandsbokas:

Biljettpris: 30 kr/person inklusive förfriskning.
Besök hemsidan för
mer information,
www.nasselfrossa.se.

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

öreningen
Norden Blekinge
företog en
6-dagars resa till
Litauen den 6 - 11 maj
Resans huvudmål
var Vilnius, Litauens
huvudstad, med övernattningar på hotell
Congress och Neringa
i gamla stan. Besöket
skulle inledas i
Vilnius med runvandring i gamla stan. Ska
bli roligt att höra fortsättningen från resan
till Litauen i nästa SV
blad.

S

V Blekinge har
bjudit in till ytterligare en Arena

Som hade rubriken
”Nya möjligheter med
solenergi ”och var ett
samarrangemang mellan SV Blekinge och
LRF Sydost. Ett möte
som lockade en stor
publik.

U

tbildning i hur
man använder
surfplattor och
smartphones blev
under vårterminen en
riktig succé
Intresset för hur man
använder surfplattor
och smartphones har
blivit populärt i hela
Blekinge. Det är viktigt
med digital delaktighet
för många människor
nu när nästan alla
samhällstjänster är digitaliserade och svåra
att nå utan att man
har denna specifika
kunskap. Kursledaren
Jane Jonasson har
under våren utbildat
seniorer i hela
Blekinge både på surfplatta och i smartphones och det har blivit
en riktig succé.
SV Blekinge kommer
även i höst tillhandahålla surfplattor på
cirklarna som deltgarna fritt kan använda

under cirkeltillfällena.
På så sätt hoppas vi på
SV att skapa en större
tillgänglighet och möjligheter för alla som
är intresserade av den
nya tekniken och som
vill bli lite mer E-proffsiga.

Maj 2013
Skicka in eller
maila till:
SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Rådhusgatan 2
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60
E-mail:
carina.lindstrom@sv.se

Kontaktuppgifter till
övriga kontor:
SV Blekinge
Karlskrona:
Ronnebygatan 9,
Tel: 0455-70 73 70

M

edi@Boom
träffar sina
idoler
Arvingarna
Lördag 27 april samlades Medi@Boom
journalisterna för att
åka till Alvesta och
intervjua sina idoler
Arvingarna. Det blev
en härlig eftermiddag
och kväll med många
glada skratt och ett efterlängtad möte med
killarna i Arvingarna.
Efter intervju och
fotografering fick alla
journalisterna en
rundvandring i deras
turnébuss.

Ronneby:
Kungsgatan 9,
Tel: 0457-752 90
Olofström:
Bredgatan 33,
Tel: 0454-993 37
Sölvesborg:
V. Mjällbyvägen 39,
Tel: 0456-122 00
Växel: 0771-210 400
E-mail: blekinge@sv.se

SV Bladets utgivningsdatum:
Nr 1: V. 7, 11-15 februari
Deadline 1 februari
Nr: 2 V. 21, 20 - 24 maj
Deadline 2 maj
Nr: 3 V. 34, 19-23 augusti
Deadline 1 augusti
Nr: 4 V. 46, 11- 15 november
Deadline 1 november

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

