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Nr 3
Kalendarium 2013
1 september - Ringamåladagen
8 september - Smakfestivalen
31 augusti - SV-dagen i
Ronneby
5 oktober - Kulturnatten
Karlshamn
7-11 oktober - Psykiatriveckan i Blekinge

S

V byter lokaler i
Karlshamn och
Sölvesborg

C

irkeln ”Gourmetmatlagning med Blekingska
råvaror” med allas vår Rolf Pärlhem har
verkligen fått ett ”sammansvetsat” gäng av
”Food Lovers”

Ursäkta röran!
Den 1 september flyttar vi in i nya lokaler
både i Karlshamn och
Sölvesborg. I Sölvesborg flyttar vi till N:a
Bryggerigatan 1 och
Karlshamn flyttar vi
till Drottninggatan 84.
Vi hoppas att ni alla
har lite överseende
med att det kan uppstå en del problem i
samband med detta.

När matlagningscirklen var slut i våras,
bestämde Rolf och
cirkeldeltagarna sig
för att försöka hålla
kontakten lite utanför
skolköket.
Under juli månad
kontaktade därför Rolf
deltagarna och torsdagen den förste augusti,
klockan 17.00, bestämdes som datum för en
återträff.

Hjärtligt Välkomna
till våra nya lokaler!

- Till min stora glädje
visade sig att sju av
mina nio deltagare från
Gourmetmatlagning på
SV kunde komma.

Rolf hade nyligen
besökt Mårgårda
och Selma Lagerlöfs
herrgård och fick en
idé. På gården bedrevs
förr en verksamhet
att förpacka och sälja
”Skrädmjöl”, även
kallat Skråmjöl. Detta
mjöl är rostat och skalat( Skrädat) havre.

Rolf började nu fundera över vad han skulle

Detta besök tillsammans med en TV-kväll

bjuda sina deltagare
på för mat. Den här
gången var det ju Rolf
som skulle laga maten
och inte cirkeldeltagarna. - Det måste bli
något speciellt, tänkte
Rolf.

Augusti 2013
och programmet Kommissarie Montalbano,
hade han till slut ett
antal maträtter som
han kunde tillaga och
servera sitt glada gourmetmatlagningsgäng.
”Njurtapp”, Ceviche,
Piedra de chancho,
Inbakad lax i smördeg,
Amerikanska revben,
Gratinerad avioririsfyllda paprikor, Kokosrulle med hallon och
grädde samt kaffe med
skrädmjölsdrömmar.
Det blev en kväll som i
motsats till SV:s motto
”Lite snack och mycket
verkstad” skulle präglas av ”Mycket snack
och lite verkstad” .
På kvällen kom de
överens om att träffas
fler gånger för att laga
mat. Någon sa till och
med: ” Kanske vi ska
baka lite mer”?

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

y medarbetare på
SV i Blekinge

Vi hälsar vår nya medarbetare Johan Svedberg Hjärtligt Välkommen! till SV Blekinge.
Johan kommmer att
arbeta med områdena
musik, svenska som
främmande språk och
hållbar utveckling.

F

öreningen
Norden fick pris
för paradinslag
på Östersjöfestivalen
Föreningen Nordens
Karlshamns- och
Sölvesborgsavdelning
som deltog i årets
festivalparad under
Östersjöfestivalen i
Karlshamn, lyckades
skaffa ett 2:a pris för
bästa paradinslag. Paradtemat för året var
Historia. De gestaltade
Drottning Margareta
även kallad för ”Unionsdrottningen” och
hon föll juryn i smaken.
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D

etta händer och har hänt i Blekinge tillsammans med våra föreningar och
samverkanspartners
Ringamåla HembygdsBlekinge Soroptimistförening i samarbete
klubb i samarbete
med SV och Blekinge
med SV Blekinge och
hembygdsförbund
Karlshamns bibliotek
arrangerar följande:
&Kultur anordnar en
1. ”Linberedning - från
föreläsning om Kvinnoskörd till färdig tråd ” .
hjärtan där överläkare
Tid: Lördag 24/8
Steen Jensen berättar
klockan 10.00
om hjärta och kärl ur
Plats: Per-Ove Olssons en kvinnoperspektiv
gård i Höga Böke
samt sjuksköterskan
Kontakt: 0454-325 067
Kerstin Persson ger
eller 0457-139 16
en demonstration av
2. ”Visning av arbetshjärtstartare.
moment och redskap
Plats: Karlshamns
vid Nissagården”
bibliotek, hörsalen
Tid: Lördag 24/8
Tid: Torsdag den 26/9
klockan 11.30
klockan 18.30
Plats: Nissagården i
Platsbokning:
Slänsmåla
Tfn: 0454-812 30
Kontakt: 0454-325 067 Pris: 50 kr
eller 0457-139 16
Servering: 40 kr
Rödeby Centern, Rödeby LRF, Rödeby Norra
Hembygdsförening och
SV anordnar tillsammans med Jäders
teater - Kejsarn av
Epplerum, historien om
pappa.
Plats: Stengöl skola
Tid: Onsdagen den
23/10 klockan 18.30
Förköp: Eva Runesson
tfn: 0455-434 39
Pris: 100 Kr, fika ingår

Musikfestivalen ”Out of
Town” körde igen
Lördagen den 10
augusti var det dags
igen för musikfestivalen ”Out of Town” i
Ronneby, artisterna
som intog scenen på
Gläntan i Hjorthålan
var Pelle Holmberg
group från Malmö,
Experience the flow
och Ronneby bandet
Blue Pigs.

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

