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Hej alla medlemmar och intresserade.
Mycket har hänt i föreningen sedan vårt förra blad. Nu är vi över 100 medlemmar!!
Onsdagsträffarna har fortsatt på Körsbärskullen. Vi har grupper som jobbar med bygg, trädgård,
bibliotek, kök, städ och marknadsföring. Bygg jobbar med branddörrar och en handikappramp.
Trädgården har fått en rejäl översyn. Dale Karlsson har gett oss värdefulla råd om detta. Buskar och
träd har ansats, en ny rabatt anlagts och en häck av Ölandstok har planterats längs fasadens
framsida. Biblioteket är nu organiserat och man kan låna böcker. I en liggare noteras datum för lån
och återlämning. Välkomna att låna i samband med onsdagsträffarna.
Loppis – började vi med på Bullerbydagen och sedan fortsatte den på Körsbärskullen v 29 och 30 och
alla lördagar i augusti och september. Tack vare alla givmilda människor har vi fått in en bra summa
till föreningen.
Under september månad borrades det för bergvärme vilket finansierades genom stöd från
klimatklivet, förlagsinsatser(lån) från medlemmar och banklån.
I september anordnades ett pubquiz, intresset var stort. Bibbi och Ove Pettersson i Björksnäs var
frågeledare och kunde räkna in 13 st 4-manna lag. Efter frågesport var det lite matnyttigt och sen fick
vi lyssna till Fredrik Anckarmans enmansband.
I Sporthallen har badmintonspelet kommit igång. Med hjälp av ett stöd från Sparbankstiftelsen blir
det inom kort möjligt att spela innebandy, basket, volleyboll och futsal. Tider bokas på hemsidan:
körsbärskullen.se. Kod till hallen fås av Karina Svensson eller Janne Mårtensson.
Olympiska skandaler – Jan Lorentzon berättade om
sommarolympiader genom tiderna. Roliga och mindre roliga
incidenter. Jan hade också gjort en frågesport till publiken i den
fullsatta salen (55 st) där vinster var olympiad-böcker.

45 personer kom till årets raggmunkegille. Ett styvt arbete att steka ragger till alla. Men gott!
Gitarrgänget underhöll.

Kurs i Vegetarisk matlagning började i oktober. Ca 10 deltagare har fått lära sig laga goda vegetariska
maträtter med hjälp av Majvor och studieförbundet Vuxenskolan.
HLR-kurs (hjärt-, lungräddning) med hjärtstartare anordnas i november med 12 deltagare. Finns
intresse kan vi ha en i vår också.
På Körsbärskullen verkar nu 2 dagar i månaden Panippa Kerdsawang. Hon erbjuder behandlingar för
kroppens välbefinnande. Mer info på Alternativ Balans´ hemsida. Medlemmar har 10 % rabatt! Tider
bokas via Janne Mårtensson. 073-5233125. Välkommen Panippa!
Föreningen tilldelas årets miljö- och byggnadspris av kommunen. Priset består
av ett diplom och 10000kr. Motiveringen lyder; Efter ett stort engagemang har
föreningen lyckats samla in pengar för att byta värmesystem i byggnaden. Att
byta från oljeeldning till bergvärme sparar inte bara olja utan minskar även
koldioxiden med 32 ton/år. Föreningens satsning på byte av värmesystem är
mycket positiv för miljön och bidrar till minskad klimatpåverkan.

Vad händer på Körsbärskullen den närmaste tiden?
Den 9 december kommer föreningen medverka med en tombola på Julmarknaden i Sevedstorp. Har
du någon vinst att skänka tar vi tacksamt emot det. Lämna i Pelarne onsdag eller till någon i
interimsstyrelsen. Marknaden är mellan kl 11 och 15.
Den 19/12 bjuder föreningen på gröt och skinkmacka på Körsbärskullen. Anmäl dej senast den 17/12
till Karina Svensson, karina.isfall@gmail.com eller 070-7646724.
Den 2/2 planerar vi ha ett ”öppet hus” med lite aktiviteter och förtäring.
I februari startar lite kurser genom SV; munspelskurs, vegetarisk matlagning och tovning. Anmäl om
du vill vara med eller vill ha en kurs i något annat till Caroline Hemmingsson, 070-2772299.
I mars 50 år sen....Vad hände i världen och här hemma 1969? Sveriges Radio rapporterar och Jan
Lorentzon bjuder på frågesport och priser.
I mars planerar vi att ha årsstämma. Kallelse skickas ut minst 4 veckor innan.
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