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Sid 7
Lite Hjärnjympa!

De närvarande ombuden var från vänster: Karl-Er-
ik Oredsson Kristianstad,  Leni Sjöstedt Helsing-
borg, Bengt Lundholm Södra Sandby ledamot i 
förbundsstyrelsen, Gun-Britt Eriksson Limhamn, 
Bo Rhodin Helsingborg, Gull-Britt Svensson Kvi-
dinge, Gullbritt Adolfsson Ystad Gunilla Laudon 
Landskrona och Marianne Ek Lund.

Berit Bölander valdes till förbundsordförande 
och Liza Di Paolo Sandberg till Vice ordförande 
och Karin Liljestrand till förbundssekreterare.

SKPF:s 22:a ordinarie kongress
Kongressen hölls i Norrköping den 13 – 15 juni 2017 och där distrikt Skåne skulle haft 10 

ombud men på grund av sjukdom så saknade vi två ombud.
Kongressen genomfördes på ett bra sätt

Jag själv fick förtroendet att sitta kvar 
i förbundsstyrelsen för fjärde kon-
gressperioden och Gull-Britt Svens-
son blev vald som en av fem ersätta-
re.

Gull-Britt Svensson yrkade avslag på 
ett förslag om att de som gick för-
bundsutbildningar inte skulle få trak-
tamente och hon fick kongressen 
med sig.

Sam Sandberg fick SKPF:s förbunds-
stipendium för en bok han skrivit om 
sina femton år som han var förbunds-
ordförande. 
Alla ombud fick hans bok.

På torsdagseftermiddagen var kon-
gressen över för denna gången och 
vi ser fram mot hösten, vi fortsätter 
att ha en bra verksamhet ute i våra 

avdelningar även under den nu påbörjade man-
datperioden.

Men lite strul ska man ju ha - dessa järnvägar 
- På hemresan drabbades vi av ett stopp i Små-
land och kom därför försent till Hässleholm, där 
en del av oss skulle byta tåg mot Helsingborg. 
Men där gick ju fler tåg, så det var bara att vän-
ta till dess.
Så hem kom vi i alla fall.

Bengt Lundholm
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SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Hittar Du Din avdelning där Du 
kan få mer & aktuell info om 
mötesdagar och övriga aktiviteter.

Avd. 5 Helsingborg   
Ordf. Bo Rhodin
Tel exp. 042/24 18 81
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65 252 25 Helsingborg 
öppettider: Feb.-Maj & 
Sep.-Nov:  Månd. 09.00-11.00
Torsd. 09.00-11.00
Aktuella möten - Aktiviteter:
Se vidare Distriktets hemsida.
--------------------------------
Avd. 10 Malmö
Ordf. Ann-Marie Persson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50, 
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
9.00 - 12.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90 
Exp tid: Måndagar 9.30 - 11.00
!5 januari - 15 maj
15 augusti - 15 november
E-post: 
helsingborg.avd23@skpf.se@tele2.se
-----------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Bengt Lundholm
Exp. tid: tisdagar & torsdagar 10.00 - 
12.00
Ej juli - 15 aug. samt dec.
Nöbbelövs Torg nr 23.
Box 4033 227 21 Lund 
Tel exp. 046/39 77 49
Bostaden:046/584 48
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------
Avd. 25 Kristianstad
Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. (Fackens Hus)
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.s

Avd. 46 Ystad
Ordf. Gullbritt Adolfsson
Tel exp. 0411/661 71
Repslagarg 14 271 52 Ystad
ystad.avd46@skpf.se
Exp. öppen: onsdagar 9.00- 12.00
(Ej juli)
1:a onsdagen i månaden: Öppet hus 
med fika.
---------------------------------
Avd. 52 Nordvästskåne
Ordf. Gull-Britt Svensson
Tel. hem:      0435/252 47
E-post: boulevarden@telia.com
Postadr: Södra Kyrkogatan 4D
265 72 Kvidinge
Bankgironr: 5604-0629
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden
 ---------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Bengt Bengtsson
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp. tid: 10.00 - 12.00 torsdagar.
Tel. 0413-125 58 
E-post: 
avd.55mellanskane@telia.com
---------------------------------
Avd. 59 Trelleborg/Vellinge
Ordf. Willy Andersson
0707-102 902
Tel & adress exp: 0410-414 70
Hedvägen 108  A, nb
231 51 Trelleborg
Öppet: tisd. 13.00 - 16.00,  
Ej juli - augusti & dec.
E-post: soderslattskpf@telia.com
-------------------------------------------
Avd 64 Landskrona
Ordf. Gunilla Laudon
Tel ordf. 0708 18 77 39 
Exp: Pilåkersgatan 11
Tel: 0418-144 49
Torsdagar 10.00 - 12.00
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Våra medlemsmöten håller vi i 
V. Fäladens Folkets Hus Pjäsgatan
Vi börjar möten kl. 13.30
-------------------------------------------
Avd. 79 Hässleholm
TF. ordf. Marianne Nilsson
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se

Avd. 105 Svedala
Ordf. Lena Gustafsson
Exp.  Åbjörngatan 9
Postadress:  SKPF avd 105 
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
E-post:svedala.avd105@skpf.se
Exp. tider: Helgfria tisd. 13.00 -15.30.

----------------------------------------

Avd. 205 Helsingborg
Ordf. Bess Johansson
Tel. 0703 35 80 57
Exp. S.Storgatan 36 
252 23 Helsingborg. Öppet  tisdagar 
10 - 12
Mail: bessinge @telia.com
----------------------------------------
Avd. 251 Ystad
Ordf. Bingo Olsson
Handskmakaregatan. 15 
271 46 Ystad
Tel. 0411-722 25
Mail: bengt.ingvar.olsson@telia.com
----------------------------------------
Avd. 257 Trelleborg
Ordf. Margareta Mårtensson
Tel. 0726 99 12 68
Bryggarg. 11M 231 86 Trellborg
Mail:
----------------------------------------
Avd. 296 Landskrona
Ordf. Leif Nilsson
Fågelv. 14 261 40 Landskrona
Tel. 0418 43 51 38/0418-43 51 38
Mail: Leif.birgith@telia.com

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2017
Nr. 3 v. 29 (17 juli) 
Presstopp 5 juni

Nästa nummer utkommer:
Nr. 4 v. 45 (10 november) 
Presstopp: 9 oktober2017
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den. 19 oktober

Informationskommittén
Sammanträder den 11 okto-
ber.
Redaktionen:
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson Redaktionssekr. 
0435-252 47.    
S. Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge
E-post: boulevarden@telia.com

Du som har material till artiklar i 
”Senioren” är välkomna med ditt 
bidrag till: 
Redaktionssekr. adress, se höger



- 3 -

Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Box: 4033 227 21 Lund
Tel: Ordf. mobil 0709 56 59 30
Bankgiro: 5238-2082
E-post: 
distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2017
Årsmöte Eslöv 2017 5 april 
Kick off 15 - 16 augusti
Halvårsm. Eslöv 2017: 10 okt

AU 2017 kl. 9.30: 
9/1, 7/3, 18/7, 5/9, 3/10 13/11
Styrelsen 2017 samling kl. 9.30:  
17/1, 14/3, 23/5, 15 - 16/8, 
19/9, 12/12

Aktuella möten och ändringar:
Alltid på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Bengt Lundholm
V. ordf. Karl Erik Oredsson 
Kassör Sven Svensson 
Sekr. Gunilla Laudon
 
Ledam. Bo Rhodin
 Ann-Marie Persson
 Ann-Mari Andersson
 Gullbritt Adolfsson
 Gull-Britt Svensson
 Bengt Bengtsson
 Margareta Mårtensson

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-44 27 465
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Bankgiro: 5581-6250

Exp. & teletider: 
måndag till fredag:
09.00 - 15.00
Lunch: 12.00 - 12.50

Till de avdelningar som vill ha kontakt med vårt tryckeri 
som är Ljungbergs i Klippan.
Vår kontaktman heter Sven  Johansson.
Svens telef. är: 0435-293 15
Mail: sven@ljungbergs,se
Sven hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som gäller 
när du vill ha information från din avdelning inbladad i Senioren. 



Resan startade i Ystad, för-
sta stopp var Skurup för 

påstigande, sen bar det iväg 
västerut för att hitta någon-
stans att fika. 
Det blev i det gröna nära greenen 
på golfbanan vid Yddingesjön. 
Kaffe från bussen och Evas tunn-
brödsrullar avåts. 
Färden fortsatte nu norrut, och 
det tog inte så lång stund förrän 
vi klurade ut vart vi skulle. Edvard 
Persson var förmiddagens tema, 
lite historia om Edvard och natur-
ligtvis lite kända låter som man 
kunde sjunga med i. 
Vi tog oss till Rekekroken där vi 
hittade huset som Edvard och 
Mim bodde i, sen besökte vi kyr-
kogården där Edvard och Mim 
vilar. Likt Edvard ville vi ha goer 
mad och det fick vi på Tunnaber-
ga Gästgivargård där Äggakagorna 
bars fram. 
Em. inleddes med färd söderut till 
Eslöv där Leksaksmuseet fick ett 
besök, ”Helt otroligt” var en ofta 
hörd kommentar. Tror att många 
tänkte hit vill jag åka igen efter-
som det finns så mycket att man 
inte riktigt kan ta till sig allt.
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Vädret var perfekt för en busstur, 
bara lite sol. Första stoppet var i 
Åkarp. På Lillgården serverade fru-
kost i en härlig lugn och harmonisk 
miljö. 

Därefter åkte vi några meter till den 
lilla affären och bageriet Frasetti.
Här fanns mycket mer än sju sor-
ters kakor. Det var många kassar 
som lastades in i bussen efter be-
söket på Frasetti. 
Sedan styrde Stefan styrde bussen 
mot Malmö. Stefan berättade och 
informerade på ett mycket fängs-
lande sätt om de platser vi passera-
de. Här fick vi både kunskap om nu-
tid och en hel del  Skånsk historia.  
Vi stannade vid Mazetti på Möl-
levångsgatan i Malmö. I butiken 
fanns det mycket godsaker.
Efter denna upplevelse åkte vi till 
Gästis i Vellinge. Där serverades en 
mycket god lunch.
Mätta och glada styrde Stefan bus-
sen till den lilla korgbutiken Carin 
Landgren. Carin hälsade oss väl-
komna till hennes utställning. 
Vi besöka den lilla butiken. Carin  är 
känd för sina korgar. 

Avdelningarnas vårutfärder
25:ans färd gick till södra Skåne

Som hon själv sa ingen är den an-
dra lik.
Sista besöket för dagen var Hallon-
gården i Trelleborg. Johan Biärsjö 
hälsade oss hjärtligt välkomna till 

familjens Hallongård. Johan berät-
tade på ett mycket fängslande sätt 
om hur de odlar hallon, jordgubbar 
mm. Mycket intressant guidning, 
det var en stor upplevelse att både 
se och höra, hur man så omtänk-
samt bedriver sin verksamhet. Ef-
ter guidningen smakade det gott 
med kaffe och Hallongårdens egen 
tillverkning av tilltugg.
Därefter rullade vi från Trelleborg 
upp mot Kristianstad på små asfal-
terade vägar.
Stefan berättade om de olika plat-
serna, som vi passerade. 

Det blev en riktig fin kulturdag, 
denna vackra vårutflykt genom 
ett vårligt Södra Skåne.

SKPF-Pensionärerna avd.46 Ystad 
avverkade den 16 maj en ”Ut i det Blå-resa”.

SKPF avd 24 i Lund på vårutflykt.
Vårens utflykt började hos Smen 

på Skramlan som ligger på 
Romeleåsen, Thommy och Lis he-
ter paret som äger detta. 
Där blev det fika och en undervis-
ning hur man hamra fram fina kro-
kar. Utställning  av hans hantverk 
fanns att skåda i trädgården.
På de vackra Skånska vägarna gick 
färden vidare till Kåseberga. 
Här serverades stekt sill och pota-
tismos för de som inte ville ha det-
ta fick Hamburgare. Solen och vär-
men var med oss hela tiden. 

Tisdagen den 30 maj klockan 07.45 samlades nära 50 medlemmar vid 
Sommarlust i Kristianstad för att åka en rundtur i Skåne. 

Chauffören Stefan från Kristianstads Buss såg till att alla fick plats i bus-
sen och reseledaren Leila Jönsson hälsade alla hjärtligt välkomna.
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Från Eslöv körde vi åter lite norrut 
för att komma till Kaffestugan Bia-
litt, här väntade kaffe och nybakat, 
kaffetarmen skrek på många så 
besöket här uppskattades. Många 
minns ju TV-serien ”Titta in på Bi-
alitt” med bl.a Lasse Holmqvist. 
Klockan börjar gå mot kväll så vi 
styr kosan mot söder. 

Gullbritt läste ett kapitel ur boken 
”Livet enligt Dagny” i huvudet på 
en 104-åring. Dagny har många 
kloka råd till oss, bl.a. tycker hon 
att det är viktigt att vi inte ”Gam-
lar till oss”.
Bosse rattade bussen med bravur 
och tog oss över Romeleåsen mot 
Skurup och sen vidare till Ystad. 
54 nöjda och glada medlemmar 
delade frikostigt Tack, Kramar 
och Lovord till Eva och Gullbritt 
som var ”reseledare”.

Fotograf Erik och Eva. 

SKPF-Pensionärerna avd.46 Ystad 
avverkade den 16 maj en ”Ut i det Blå-resa”.

SKPF avd 24 i Lund på vårutflykt.
Sill och nybakt bröd var det någon 
som handla med sig hem.
Men oj vad tiden går, in i bussen 
och iväg vi far på vägar med vackra 
rapsfält som blommar på åkrarna. 
Till en av Skånes äldsta kaffestuga 
där vi blev bjudna på kaffe och 4 
sorters hembakta kakor och med 
underhållning av fågelkvitter. 
Utfärden var inte slut här, nu åkte 
vi till Arnolds Kannibalmusum i Ön-
neköp. Nu fick chauffören visa sitt, 
han fick backa bussen ca 300 m 
upp till gården där vi skulle se alla 

Arnolds Kulturföremål som han 
hade fått med sig hem efter ha be-
sökt 150 länder. Många berättelser 
fick vi höra. Hans fru hade också en 
egen liten loppis där vi också fick gå 
in och titta. Färggranna Tuppar som 
gal och hönor som kackla, katter 
med källingar och en gammal SAAB 
det var riktigt trevligt att se.

Det var en upplevelserik utfärd 
som vi gjorde denna dag, vä-

dergudarna var också med oss 
hela dagen.

Med hopp om nya fina 
utflykter och äventyr.
Tack Gunnel och Vannarps buss 
och till vår chaufför Thomas.

Även avd. 52, nordväst Skåne åkte 
ut i det blå!!

Bialitt kaffestuga

T  orsdagen den 8 juni var det så dags för årets populäraste resa.
Vad får en att tro att detta är så populärt? Jo för att alla ska få 

samma chans att boka resan så har vi en dag i början på maj då 
man kan ringa och boka resan. Kl. 9.00 fick man ringa och efter 37 
minuter var resan fullbokad och några reserver.
Och nu var det dags att resa ut i det blå. Endast ordf. Gull-Britt
och Jan vår chaufför visste var årets ”Ut i det Blå ligger”?

Vädret såg ju inte så lovan-
de ut då vi tittade ut, regn 
och det vill vi ju inte ha på 
vår vårutflykt. Men SMHI 
har ju lovat bättring med 
lite sol. När då bussen blev 
fullastad, så var spänning-
en bland medlemmarna på 
högsta kokpunkten och när 
bussen gled iväg och tog 
den rätta kursen, vilket blev 
väg 13, började de vildaste gissningar-
na.

 VART ÄR VI PÅ VÄG!
På väg mot vårt mål så kom vi till Sjöbo 
och ute i skogen finns ett ställe med 
god mat och kaffe. Där blev det för-
middagskaffe med fralla.
Vi for vidare i den vackra naturen. Vå-
ren är ju enormt vacker nu med nyut-
slagna träd. Grödorna på fälten upp-
komna och de har även gått i ax och 
strax innan vi passerade Sjöbo så kom 
den ”Gule” från en klarblå himmel, 
precis på klockslaget när SMHI och 
DMI lovat det.
Vidare gick färden mot Ystad som blev 
vårt slutmål. 
Där började vi med en stadsvandring 
genom gamla Ystad, med en duktig 

guide som kunde sitt Ystad. Det är rätt 
fantastiskt att man lyckades bevara så 
mycket av den gamla staden. I många 
andra städer fick ju 50- 60 talets riv-
ningsraseri förstörde de flesta gamla 
stadsmiljöerna.
I Ystad finns ju bland annat gamla 
korsvirkeshus (renoverade invändigt 
till modern boendemiljö) bevarade, 
Klostermiljön, Klosterkyrkan, gatorna 
m.m.
Efter stadsvandringem åkte vi ut till 
golfbanan, öster om Ystad där vi åt 
lunch.
Ystad avslutades med ett besök på 
gamla P4 där Film Skåne har sina in-
spelningsstudier och ett litet film mu-
seum med mycket Wallander.
Efter detta körde vi norrut för att så 
småningom, på mycket småvägar 
återvända till Nordvästskåne.
Ett tack till planerarna, 
Jan och Gull-Britt för en bra och in-
tressant genomförd utfärd.

Kafferast



Tre avdelningar från Nordvästra Skåne
for till Mariehamn den 24 - 27 april
De tre Nordvästra avdelningarna, Avd 23, 52 och 64 gjorde i år sin  gemensamma resa till Åland med 

Mariehamn den 24 - 27 april.
Tiden var lite vådlig när vi bestämnde resan, den skulle ju äga rum i det kända ostadiga ”arilvädret”. 
Och det blev visst omväxlande med regn, solsken och när vi vaknade  den 26 och tittade ut så låg där ett 
snötäcka på Mariehamns gatot på cirka 1 decimeter. 
Nyfallan snö är ju alltid vackert men efter en timme så var det slaskigt och halt på trotoarerna. Denna 
förmiddag var det planerat fri aktivitet men av det blev det intet.

Men för att börja från början så 
var det tidig uppstigning för att 
hinna med Ålandsfärjan som skul-
le gå från Stockholm vid 17 tiden.

Upp genom Småland, lunch i 
Ödeshög och sedan till Stock-
holm.
Hela vägen Ösregn, en bra början 
tyckte vi, sen kan det ha slutreg-
nat.
Men vi var hoppfulla, för på Cin-
derella väntade ett buffébord och 
det visste vi ju att det var inte illa.
Efter en natt med god sömn blev 
vi väckta tidigt för att gå iland 
innan färjan skulle återvända till 
Stockholm.
Innnan vi fick våra hotellrum i Ma-
riehamn, gjorde vi en rundtur på 
Åland med en mycket duktig gui-
de som berättade om Ålands his-
toria genom tiderna. 
Åland var ju från början Svenskt 
men erövrade av ryssarna för att 
1916 bli ett eget land.
Men innan dess så var där många 
krig för tydligen ville många län-
der lägga beslag på Finland men 
till slut så blev det som sagt ett 
eget land.
På denna rundtur tittade vi även 
på de Ryska försvarsanläggningar-
na, Ryssarna skulle försvar inlop-
pen med mycket starka försvar-
sanläggningar. 
Efter vårt tycke överdimonusiera-
de, men det räckte inte tydligen 
för Engelska och Franska trupper 
had smulat söner allt till murbruk 
och höger mad lösa stenar.

Denna händels är inte nämnt i de 
Svenska historieböckerna, så det 
blev lite av en överraskning för oss 
att detta hade hänt.
Under denna rundresa stannade vi 
även till och åt Åländska pannka-
kor. 
Mycket gott men i smaken liknade 
det Smålänsk ostkaka och den är ju 
även en god rätt.

PÅ eftermiddagen körde vi på an-
dra hållet för att besöka ett så kall-
lat microbryggeri dår vi fick provs-
maka fyra sorters öl med tilltugg.
Det fanns flera spännande smaker 
på ölen, en liknade Dansk öl och 
en annan Tjeckisk. 
De övrigav två kan man säga var 
sin egen smak, men goda.

När vi vakna-
de nästa dag, 
Onsdag, var 
det ju snö, 
omväxlande, 
men vi vill ju 
ha sol och det 
fick vi den-
na dag när vi 
med båt skul-
le fortsätta till 
Åbo för att se-

dan under natten ge oss av hemåt 
över vattnet till Stockholm.
På båten blev det givetvis buf-
fé igen, så vi somnad mätta och 
dästa,

Men det pratade vågen om då vi 
kommit hemma igen.
På torsdagen bar det sedan av 
hemåt till Skåne med uppehåll 
för lunch och våfflor till eftermid-
dagskaffet.
Ju längre söderut ju grönare blev 
det, det fanns alltså hopp om en 
vår i år också

Det var en trevlig tur med lite an-
norlunda vyer än vi är vana vid.

Ja man får säga att alla var myck-
et nöjda med färden och uppläg-
get av den, som var gjort av Jan 
(vår chafför) tillsammans med 
Inger, Gull-Britt och Anita som 
var de tre avdelningarnas resele-
dare.

Ett stort tack till denna
 fyrklöver!
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Skånesenioren
Postadress:
Box 4033 
220 02 Lund
Besöksadr: 
Nöbbelövs torg 23 Lund
Tel.: 
046-584 48
E-post: 
bengtlundholm@skpf.se

Utgiven av 
Distrikt Skåne 
i SKPF pensionärerna
Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
Redaktionen
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson 
Redaktionssekr. 

Calles Kryss nr. 3 2017 för våra medlemmar. 
Vinster: 1:a-pris 3 SKPF-lotter  2:a-pris 2 SKPF-lotter 3:e pris 1 SKPF-lott

   Sänd in krysset senast den 1 oktober 2017  till: 

   Senioren c/o Sven Svensson Södra Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge

Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 3 2017
Endast ett svar per kuvert.
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Kring

Ra t.ex.

NematodBeskriver
gelé

Kort
väder-
streck

Kort
väder-
streck

Före
Adams
Helga 
Natt

Nämns
med
fasa

Tätort
i Ljus-
dals 

kommun

Sär-
skiljer

oss

Ofta
till

segrare

Rumänsk
valuta

För-
bjudet

gift

Låter
i bak-

grunden

Ämne för
viss

markis

Följs
av

motiv

… de
France

Månne
vintern

blir

Fest-
blåsa

Anrikt
varu-
hus

Omedel-
bart
före

Enator

Kan av-
njutas på

spåret

Hörs
i New
Delhi
En är

klätter-
mus

Är stads-
karta

Mr Eisen-
hower

Streta

Vissa an-
ses läckra

Slapp vi
 i år

Döljer
nunnedel

Ledde
KDS
Känt

för skans

Tappa
humör

Kamomill
finns

Fly
undan
Liten
del

Avslutar
ting

Följs av
vagnar

Ofta med
breakfast

Jan i
Aberdeen

Fru
Lindfors

Inleder viss skala

Sätt

Smilande
sjö?

Ses med
"Bopp"

Begynna

Populär
diet

Typ av
kanyl
Mrs.

Gardner

Serie-
djur
Val-
unge

Ädel-
sten

Pampig 
kåk

Efter-
tryck
Rotary

Ledar Utb.

Kyrko-
rum

Tyst!

Kort för
lättmetall

Räknas
bakåt

Gör
förlag

Bra vits-
ord förr

Sårbar
punkt

Ofta av
stavar

Vimsar
kring

Vårdar
rabatten

Helande
gudinna

Rysk stor-
mästare

Liten del

Be-
traktade Pingis

Prep.

Remtyg

Där är
det

sjukt

Sådan 
hjort finns

Hörs
lidande 

sig

Inte
många

Ankommer
på

Snidas
i trä

Quercus

Upp-
ställning

Lugnar
i te

Kanske 
från

Wales

Sago-
djur

Är
KalGripa

Större
rum

Liten
fisk

Bulta
t. ex.

Jord-
lager

Blom-
ster-

girland

Onödig
upp-

repning

Många
i

Bergen

Hinna
som

kvinna

Sådan
socka
finns

Med 
"L" blir
han en

tös

Doft
från

poolen



Vår gemenskap rymmer alla som har någon form av 
pension. Tillsammans gör vi tillvaron för nuvarande 

och framtida pensionärer bättre. Välkommen!

Kom med oss!

Skåne senioren
Box 4033                         
227 21 Lund

Posttidning

Porto
Betalt

SverigeB

I SKPF pensionärena är vi många medlemmar, 
vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke 

eller tidigare anställning, alltid välkommen att bli medlem i SKPF.
Även maka/make eller sambo är välkommen som medlem 

även om de ännu inte är pensionärer.

Lösning till
Calles kryss
Nr. 2. 2017
1:a pris 3  lotter
Astrid Snygg
Ystad

2:dra pris 2 lotter
Mona Blixt
Landskrona

3:dje pris 1 lott
Margareta Thagesson
Kristianstad

    Grattis till 
     vinnarna!
Skåneseniorens redaktion

@

Som
fana

Ö-
rik

trakt

Kan
följa

"Kaka"

By

Mer
än
en

Streck
på

streck

Svarta
eller
gröna

Frukt

Följe

Poem

TNT

Nattsyssla för
förhandlare

En stum hette
Harold

"År-
gång"

Ernå

Posera

Poker-
hand

Anor

Trunk

Lust

Sagoväsen

För-
sakelse

Det
viktigaste

Fransk
stad

Tidigt i
Halmstad

Ofta med
"set"
Ful

fisk?

Ålands-
ort

Snäll
Ferdinand

Ihop med
Stora
Rivali-
serar

Känner
grunden
Over-
head

Ett gäng
busar
Röd
gul

Där bodde
Engström

Sägs i
Majorna

Före 
gli

Upp-
bringa

Stinka
Air

Canada

Ode

Lyxåk

Miljarddel

Öppnar porerna

Kommod

Talas
i Laos

Rasplats

Solkung

Anger 
ljud

Konsu-
mentvän

Finland

Kantor

Godkänt
förr

En hette
Humprey

Avbild

Vis-
rockare

Kan
man
slå

Är små-
syskon
ofta

Motsats
till "Him-
melslåg"?!

Där finner 
du "lekar
och spel"

Är
Skånes
flagga

En skarp-
rättares
verktyg

Kräver
två
feta

Hon
i dock-
hemmet

Yta
med

borst

Tillmäle
eller
ull

Blev
gammal

Gammal
skatt

Snabb
bob

Hissa
gipan

Litter-
atur-
låda

Städsla Nisch

Över-
direktör

Skånsk
kommun

Finns
fuktig

och torr

Vill
vamp

charmör

"Rädda
våra

själar"

Vill man
på
bio

Alfons 
t.ex.

Norr
om USA Ranson

Som SKF

Forum
På många

skift-
nycklar

3,14
Till 
mor

i visan

Krypin

Vinodlare

Sa
fru

Lincoln

Från
vårpigg

gök

Fega
kors-

brännare

Glana

Ting

S T Å
A T B O
B A N E R

T O R G
K Å K D B A G A D I R

L A V O A R

B A N A N C A S K E S
R O D D

S A K R O M O S A
K Ö O S B Y B A S T U
O D E P O E M

F L E R A
E A N M A N G L A
R F F L A G G A S V Å L
T E L O T S

E N S O A A L K O V
T R O T Y L B O K L Å R
Ä R O D E L E C K E R Ö
V L A R

J O R D H Ö G
I L S U M O
A K T E R S P E G E L

Å U

J E T K R D D
D U A

I A

P I
L I G A S B

G R I S S L E H A M N
C A E N

F

Å
B O G A R T S

V I N N AÅ L A N D S H A V
N A N OP

M


