Riksstämma 2018
Riksstämman hålls den 17-18/11 2018 i
Helsingborg.
Du som vill delta på lördagens förhandlingar och
lördagens middag, ska anmäla dig till Britt-Marie
senast 18 sept. Gemensam transport undersöks,
för att avgå lördag morgon, återtransport efter
lördagens middag. Kostnad 760 kr för em-fika och
trerätters middag med vin. Vill du delta på
söndagens förhandlingar, står du för dina egna
övernattningskostnader och transporter.
Reservation för att vi får åhörarplatser.
Besök på lottamuseet i Helsingfors
Planerad resa i september skjuts upp till våren
2019 pga för få anmälda. Intresserad? Kontakta
Boel Holmström tel 0733-120 506

Är du med på Facebook?

Sök upp vår grupp Karlshamns lottakår!
Här kommer ofta sen information och ev
ändringar och påminnelser.
Britt-Marie kan lägga till dig i gruppen, som är
sluten.
Ännu inte medlem? Sök upp Vi som gillar
Karlshamns lottakår.

Jubilarer hösten 2018:
3/10 Gudrun Sörlin 70 år
24/12 Aina Ringdahl 95 år HL
9/1-19 Marley Graham 80 år
4/2-19 Boel Holmström 50 år

Nu är det speciellt viktigt att du har
din e-postadress inlagd i
medlemsregistret på hemsidan! Den
vägen kommer Lotta-Posten, som
ersättning för tidningen Lottanytt.

Höstprogram 2018

Det är viktigt med ett korrekt
medlemsregister. Meddela adressändring
mm till Boel Holmström på
boel.holmstrom69@gmail.com eller 0733120 506.
När du loggat in på hemsidan kan du där
själv ändra vissa uppgifter. Du söker
också kurser den vägen.
Med detta utskick får du också uppgifter
om kårens styrelse och funktionärer samt
deras kontaktuppgifter.

Kontaktperson kåren:
Britt-Marie Ericsson
0708-88 87 22, ej dagtid

Vi träffas alltid på tisdagar kl 19.00 i
Frivilligberget (bakom polishuset).
Välkommen!
Fika: Subventionerat pris 10 kr.

Kårens adress:
Karlshamns lottakår
c/o Ann-Christin Mattsson
N. Fogdelyckegatan 16
374 33 Karlshamn

Vid samåkning: 20 kr/mil delas mellan
samtliga i bilen.

Bankgiro: 851-0117

Fylligare information om
programpunkterna hittar du på kårens
sida på www.svenskalottakaren.se
Där kan du också anmäla dig.

Hemsida:
www.svenskalottakaren.se

E-postadress:
karlshamn@svenskalottakaren.se

Titta i kårprogrammet om anmälan
behövs i förväg. Listor finns på kåren.

4/9 Höstupptakt.
Vi berättar hur sommaren har varit. Irene
berättar om sin insats som stabslotta under
branden i Ljusdal.
11/9 Vi besöker Ronneby.
Ronnebys präst Per Ericsson guidar oss om
Ronnebys blodbad. Vi samlas för
gemensam transport till Ronneby kl. 18.15
vid Frivilligberget. Var och en tar med fika.
Anmälan senast den 4/9.

6/11 Höstfest.
Vi träffas för att äta god mat i
vänners lag. Anmälan senast 30/10.
13/11 Julmarknadspyssel.
Vi pysslar inför julmarknaden.
20/11 Bokkväll.
Vi får tips om läsvärda böcker. Dela också med
dig av dina egna boktips!

18/9 Stadsrunda.
Vi utmanar varandra. Samling vid Böljelek
kl. 18.30. Marie B samordnar.

27/11 Uppesittarkväll.
Ikväll samlar vi ihop och gör klart årets
julmarknad. Kåren bjuder på glögg, julgröt och
smörgås. Anmälan senast den 20/11.

25/9 Jan Landin om sitt liv som flygare
Har varit pilot på F17 på olika plan och
helikoptrar. Han är också författare. Övriga
friv.org bjuds in. Anmälan senast 18/9.

4/12 Julkaffe.
Kåren bjuder på kaffekalas! Ta med en julklapp,
värde ca 50 kr. Anmälan senast den 27/11

2/10 Förberedelse Kulturnatten.
Vi förbereder Kulturnatten. Vi fortsätter på
temat krisberedskap.
9/10 Besök Sjöfartsmuseet.
Vi besöker Sjöfartsmuseet på
Drottninggatan 7. Samling utanför kl 18.50.
Egen fika. Anmälan senast 2/10.
16/10 Krisberedskapsspelet.
Vi spelar Lottornas spel för att se vad vi kan
i ämnet.
23/10 Julmarknadspyssel.
Vi pysslar inför årets julmarknad.
30/10 Inför Riksstämman.
Kårchef Britt-Marie Ericsson och vår
ledamot i LÖ informerar inför riksstämman.

Julmarknaden
lördag 1 december
i Rådhuset
Anmäl på kåren om du vill bidra med
något bakat, marmelad eller dylikt till
servering, tombola eller till
försäljningen.

Har du möjlighet att hjälpa till? Många
behövs!
Anmäl dig på kåren så fort som möjligt,
dock senast den 20/11.
- Pax Baltica – föreläsningar i
Karlskrona 18 oktober kl 13-16
- Adventsvesper i Amiralitetskyrkan
Karlskrona den 6 december. Buss.

Utbildningar/kurser
Du vet väl vilka fina möjligheter det finns
att gå kurser? Det är kostnadsfritt och ger
så mycket! Du måste dock betala din
medlemsavgift i den frivilligorganisation
du tillhör.
Läs mer om kurser och aktuella datum på:
www.svenskalottakaren.se eller
www.frivilligutbildning.se

Karlshamns lottakår
anordnar kursen
”Sköt dig själv”
lördagen den 22/9
2018.
Lokal är Rådhuset, Rådhusgatan i
Karlshamn. Alla intresserade är
välkomna att anmäla sig via
lottakårens hemsida eller
www.skotdigsjalv.nu. För alla, gratis!
Kolla med Margareta om du har
frågor, tel 0705 84 88 66

Lottakunskap
Du som är ny hos oss, eller du som
vill friska upp kunskaperna om
organisationen, anmäl dig!
Genomförs lördagen den 29
september i Berget, kl 9-15.
Anmälan senast 22/9 på
kåren .
Kåren bjuder på fika och
lättare lunch.

