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Aurorakören
söker fler
tenorer och basar

SV Blekinge
Kulturpris 2016
Känner du till någon eller
några i en grupp som visat
framstående förmåga och
varit nyskapande inom det
kulturella området?
Skicka då in era förslag
med kontaktuppgifter med
en skriftlig motivering till
varför just er kandidat ska
bli kulturpristagare 2016
för de insatser de gjort
2015. Priset består av en
penninggåva och ett
konsthantverk (värde av ca
15 000 kr).

Aurorakören söker fler
tenorer och basar till
kören. Kontakta, Kurt
Trossmark (marknadsansvarig i kören)
Tel: 070-604 49 81

SPF Östra
Blekinge hade i början av sommaren en
kortkurs genom
”Learning by doing”

Nomineringen skall vara SV
Blekinge tillhanda senast den
31 december på
adressen:

SPF Östra Blekinge hade
i början av sommaren en
kortkurs genom ”Learning
by doing” och då handlade
det om att göra trädgårdskonst i lättbetong.

SV Blekinge
Märkes: Förslag till
mottagare av Kulturpris
Ronnebygatan 9
371 32 Karlskrona

Utan några förkunskaper
lyckades deltagarna göra
en hel del vackra föremål
med Eva Persson som initiativtagare.

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

Tidigare har det på samma
sätt genomförts kurs i marmeladkokning och just nu
pågår en kurs i Återbruk.
Ett kreativt sätt att fånga
intresse och pröva-på är att
träffas 3-3-3!

I Annika Johanssons
vävstuga i Asarum
har denna vackra
matta vävts av
Sonja L Johannsson

Gourmetmatlagning
Karlshamn hösten
2015
Under hösten så genomfördes en av SV:s populära
matlagningscirklar nämligen, Gourmetmatlagning
med Blekingska Råvaror.
Blekinge har stora tillgångar när det gäller fina
råvaror och många gårdsbutiker att handla dessa
råvaror i. I vår cirkel så
behandlar vi allt som
tillhör en trevlig måltid i
goda vänners lag.

Läs mer om Aurorakören
på deras hemsida,
www.aurorakören.se

SV Bladets
utgivningsdatum
2016
Nr 9: V. 22,
30 maj - 3 juni
Deadline 20 maj
Nr 10: V. 48,
28 november 2 december
Deadline 18 november

Skicka in eller
maila till:
SV Blekinge
Märk: SV Bladet
Carina Lindström
Drottninggatan 84
374 36 Karlshamn
Tel: 0454-30 61 60

Blekingepärlors
Höstrunda 2015
Vi startade i Per Brunbergs
lada, där ett antal medlemmar visade upp sina alster.
Vår nyaste medlem Caspar
Teglbjerg Stubbe visade
sin tolkning av den nyligen
bärgade Gribshunden
samtidigt som vi också
hjälpte till att samla in
pengar till Gribshundens
bevarande.

E-mail:
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.

Läs mer på vår hemsida www.sv.se/blekinge
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SV Blekinge har
fått nya
medarbetare

Nu bedriver SV Blekinge även
verksamhet i Skåne gällande Test inför
AUB Trädgård Gröna Näringar

SV Blekinge har fått två
nya medarbetare det här
året och det är
Fredrik Forsell som som
kommer att arbeta som
verksamhetsutvecklare för
musik, integration samt för
hållbar utveckling i länet
och Christina Lekander
som kommer att arbeta
som assistent på Ronnebykontoret.

Under året som gått har SV Blekinge genomfört hela fyra
stycken Förberedande utbildingar (FUB:ar) för AFs
räkning och totalt 47 deltagare har gått igenom programmet, programmet som är en test inför en Arbetsmarknadsutbildning på Hvilan AB i Skåne.
Vi kan stolt presentera att av de totalt fyra utbildningarna
som hittills har bedrivits har två av dem bedrivits i SV
Lundabygdens lokaler i Lund. Så nu är även SV Blekinge
en aktör och bedriver utbildningar i Skåne.
DeltagareDeltagare FUB: en 1
FUB:en 1 - Karlshamn

Deltagare
FUB:en 2 - Karlshamn

”Läskraft”
är bara en av alla
de fantastiska
verksamheter som
SV i Blekinge
bedriver i länet
Vi på SV i Blekinge vill
tacka alla Er fantastiska
frivilliga som åker runt på
våra äldreboenden i
Karlskrona, Karlshamn,
Ronneby och bedriver
högläsning för de äldre och
andra behövande.
Vilket fantastiskt arbete ni
gör därute och vi på SV är
mycket stolta över att
verksamheten finns hos
oss.

SV i Blekinge önskar
dem båda Hjärtligt
Välkomna!

SV Blekinge
arbetar just nu för
fullt med olika
integrationsåtgärder för
asylboende runt
om i vårt län
SV Blekinge bedriver en
omfattande integrationsverksamhet just nu på flera
boende och orter runtomkring i länet. De asylboende får lära sig om svensk
kultur, seder och bruk,
samtidigt som de stärker
sina kunskaper i det
svenska spåket i olika
sammanhang. De boende
får också samhällsinformation av olika slag
som exempelvis sex och
samlevnad. Matlagning och
och hantverk är yttterligare andra delar som de får
prova på inom SVs regi .

SV Blekinge + Blekinge Arkipelag = Sant!
Vill du bli biosfärambassadör? Under vårterminen får du
chansen att utbilda dig till biosfärambassadör. Tillsammans
med andra engagerade boende och/eller verkande i
kustområdet och skärgården kommer du att få lära dig i
teori och praktik mer om biosfärområde Blekinge
Arkipelags natur- och kulturmiljövärden, hållbar
samhällsutveckling och biosfärområdeskunskap. Det här är
en rolig utbildning som syftar till att ge fördjupade
kunskaper om Blekinge Arkipelag, UNESCO:s biosfärprogram och begreppet hållbar utveckling.
Du som utexaminerad ambassadör kan representera vår
förening i olika sammanhang eller fungera som guide på
exkursioner för besökare eller studiebesök i området.
Du bestämmer själv under kursen och i samverkan med
föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag hur du vill
använda din roll som biosfärambassadör. Efter fyra träffar
i studiecirkelform sker diplomering med pompa och ståt på
biosfärdagen den 2 juni.

Visst ser det
härligt ut med ett
yogapass i arla
morgonstund!
Varje fredagsmorgon med
start i februari månad,
kommer Rebecca
Magnusson och hennes
deltagare att inleda helgen
med ett härligt flödande
yogapass vilket ger
deltagarna avslappning,
lugn och ro, inför den
kommande helgen. Med
djup insikt och livslust går
de till helgvila.

Ett litet citat:
Optimisten hävdar att vi lever i den bästa av
världar och pessimisten fruktar att det är sant.
Victor de Kowa

Bild från morgonyogan i tidig
arlastund på danshuset i
Karlshamn.

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

