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Skåne-senioren

Sid 2 & 3.
Adresser och 
information från 
avd. & distrikt

Sid 4 
Äldre endast på 
åhörarläktarn

Sid 5
Rapporter från av-
delningarnas verk-
samhet

MENY
Välkomstdrink: 1 glas cider alkoholfri

                                     Sillfraichcanapé 
(Strimlad löksill i créme fraiche med 

äggklyftor på grovt bröd)

                                Fläskfilé a la Törringe 
(Helstekt fläskfilé med kantarell sås, 

stekt kulpotatis och vinbärsgelé)

Varmrätten inkl. salladsbuffé serveras från buffé
  på dansgolvet med minst 6 köer

Varm äppelkaka med vaniljsås
1 lättöl/vatten

Kaffe och morotskaka

SKPF dagen
på Törringelunds dansrotunda 

den 17 september 2015 12.00-17.00

Du anmäler ditt deltagande senast den 1 september 
till din avdelning

Välkommen till en trevlig eftermiddag 
i glada SKPF:ares glada sällskap



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 information

Du som har material till artiklar i 
”Senioren” är välkomna med ditt 
bidrag till: 
Redaktionssekr. Adress: se nedan

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2015

Nästa nummer utkommer:
Nr. 4 v. 45 (5 november. 2015) 
Presstopp: 9 oktober 
avd. 10 oktober
Informationskommittén
sammanträder den 8 oktober

Redaktionen:
Bengt Lundholm
Elo Larsen
Lena Gustavsson
Redaktionssekr. Sven Svensson
0435-252 47.    
S. Kyrkogatan 4 D  265 72 Kvidinge
E-post: boulevarden@telia.com
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Avd. 5 Helsingborg   
Ordf. Bo Rhodin
Tel exp. 042/24 18 81
E-post: skpf5@telia.com
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, 
Fax: 040-57 96 80
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
9.00 - 12.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
Exp Bergaliden 18
Tel exp. 042/406 12 90 
Exp tid: Måndagar 9.30 - 11.30
!5 januari - 15 maj
15 augusti - 1 december
E-post:
skpfavd23helsingborg@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 2169 220 02 Lund 
Tel exp. 046/39 77 49
Bostaden:046/584 48
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------

Avd. 25 Kristianstad
Ordf. Inga-Lisa Johannesson
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. Kanalg. 94 (Sommarlust)
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.se
----------------------------------------
Avd. 46 Ystad
Jan-Erik Jönsson
Tel exp. 0411/661 71
Bostaden: 0411-53 38 53
E-post:jejons@telia.com
---------------------------------
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
---------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Elo Larsen
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
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
Vår medlemsmöten håller vi i ny lo-
kal. 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
Nytt program för 2015
Se hemsidan
------------------------------------------
Avd. 105 Svedala
Ordf. Lena Gustafsson
Exp.  Åbjörngatan 9
Postadress:  SKPF avd 105 
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel & fax: 040-40 05 17
E-post:svedala.avd105@skpf.se
Exp. tider: 
Helgfria tisdagar 13.30 -15.30
----------------------------------------

Introduktion av ”Guldkanten
Hej alla avdelningarna
Vill ni i era avdelningar ha hjälp med att 
komma igång med sälja SKPF:s lotten?
Ring mig gärna så kommer jag till ett 
medlemsmöte eller annan aktivitet.
Boka i god tid.
                          Gull-Britt tel 0435-252 47            

↓

←



Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Box 2169 220 02 Lund
Tel: Ordf. mobil 0709 56 59 30
Bankgiro: 5238-2082
E-post: 
distrikt.skane@skpf.se
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Verksamhetsplan 2015
Årsmöte 2015: 9/4 avd. 55 Eslöv

Halvårsmöte 2015 15 oktober
avd. 55 Eslöv

SKPFdagen 2015: 17 september

AU 2015 kl. 9.00: 
7/1, 5/3, 5/5 21/7, 8/9, 8/10 
17/11
Styrelsen 2015 samling kl. 9.30:  
20/1, 19/3, 26/5, 4/8, 22/9, 
8/12

Aktuella möten och ändringar:
Alltid på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
Ordf. Bengt Lundholm
V. ordf. Ann-Mari Andersson
Kassör Sven Svensson
Sekr. Willy Andersson
AU Elo Larsen

Ledam. Bo Rhodin
 Birgitta Bengtsson
 Inga-Lisa Johannesson
 Gull-Britt Svensson
 Jan-Erik Jönsson
 Gunilla Laudon
 Ingela Lindau
 Lena Gustafsson

Förbundets adresser
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

GUSTAF W. ARFWIDSSON 90 år

Bilden visar Gustaf längst till höger och hans två döttrar och framför 
sitter Gustafs lillebror.

Den 7 maj fyllde Gustaf W. Arfvidsson 
90 år och firade det hemma i sin bo-
stad med hjälp av sina två döttrar. 
Mycket vänner och släktingar var 
närvarande på festen och naturligtvis 
också SKPF avdelning 24 uppvaktade 
honom på sin högtidsdag.

Gustaf är fortfarande aktiv i vår avdelning som kassör 
och styrelseledamot trots sina bekymmer med syn och 
hörsel men klarar det bra eftersom han är helt klar i 
huvudet och med hjälp av sin dotter Ulla. 
Gustaf arbetade på St. Lars sjukhus som chef på Soci-
oterapin när jag träffade honom 1965 och i många år 
var han också kassör i Kommunals avdelning 40. där jag 
också fick äran att arbeta ihop med honom. 
Gustaf drev också det museum som tidigare fanns på 
St. Lars sjukhus.

SKPF:s avdelning 24 vill önska Gustaf ytterligare 
många goda år framöver.

Bengt Lundholm

Även Skåneseniorens redaktion vill stämma in med gratulationer 
för vår Gustaf, som i Seniorens första år var en entusiastisk medar-
betare i redaktionskommittèn och som skötte utskickning och till-
sammans med distriktets avdelningar adresseringen.
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Äldre endast på åhörarläktaren

Sill o päror på kollo, en god och 
uppskattad tradition
Onsdagen den 17 juni hade vi i 
avd. 52 vårt avslutningsmöte på 
”Fritidens kolloniområde” i Ängel-
holm
Sammankomsten är mycket popu-
lär bland medlemmarna med lite 
lagom möte och mera av mat och 
underhållning.
Ett 80-tal medlemmar hade hittat 
dit

Efter och under sillen och dess 
tillbehör, underhöll oss Mariettes 
orkester med lite musik och sång. 

Det är ju alltid bra att även mo-
tionera sångarmusklerna och det 
gjorde vi med att sjunga med på 
några kända visor.
Sedan var det bara att hoppas att 
värmen inte uteblir hela somma-
ren och blir lika kall som maj och 
som det har varit idag.
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 AKTIVITETER PÅ 
NÖBBELÖVS TORG I LUND

 I maj månad så var det ak-
tiviteter för alla företag och 
organisationer som är hyres-
gäster hos Stena fastigheter 
vid Nöbbelövs Torg. 
 Vi i SKPF avdelning 24 hade 
aktiviteter och utställning den 
här dagen och bjöd besökarna 
på kaffe och hembakat kaffe-
bröd. 
 En trevlig dag med en hel del 
besökare trots att det inte var 
den varmaste dagen.
 Men inget regn förrän på 
eftermiddagen när vi skulle 
plocka ner tält m.m.

Avd. 55 Eslöv Höör Hörby
Lite om några av våra aktiviteter under våren

Vädret har absolut inte varit 
på vår sida. 
Grillning och tipsrunda i 
Fulltofta Naturcentrum. Vil-
ken underbar plats. 
Busstur Öresund runt. 

48 medlemmar äntrade bussen 
i Eslöv för färd mot Sofiero slott. 
Där vi intog förmiddags fikat. 
Strosade runt och tittade på alla 
Rhododendron som blomma-
de för fullt. Vackert och luktade 
gott. 
Färden fortsatte med färjan över 
till Helsingör och längst med 
Strandvejen, med sina pittores-

ka hus och påkostade villor, till 
Bakken i Köpenhamn. 
Fin tur och duktig chaufför som 
guidade oss bra. 
Lunchen åt vi i Røde Port på Bak-
ken och senare också vårt kaffe.
 Besökte Korsbæk från den dans-
ka TV serien Matador, den fanns 
på Bakken. Kul grej.
 
Fortsatte sedan genom Köpen-
hamn vid rusningstid. I Stock-
holm är det timslånga bilköer, här 
var det cyklar och cyklar överallt. 
Stannade till vid en godisaffär, 
för proviantering av flytande go-
dis, innan turen gick mot Eslöv. 

Över bron denna gång.
Vårt sista medlemsmöte innan 
sommaren, hölls vid Trollsjön, 
tyvärr kallt och blåsigt. Fy! 
50 tappra medlemmar ställde 
upp på tipsrunda med kluriga 
frågor. Äppelpaj med vaniljsås 
till fikat.
Sven och Sven, våra musiker i 
sångcirkeln, stod för underhåll-
ningen. Dom är alltid lika upp-
skattade för sin sång och musik.

Nu skall vi fira sommar och näs-
ta möte är räkmötet i augusti. 
Glad sommar.



Jag har alltid irriterat mig på att 
en del är så snabba med att dela 
in människor i olika kategorier 
beroende på ålder, utseende 
m.m. 
Vi är alla olika individer med oli-
ka intressen. 
Tänk så skönt om vi slapp alla 
dessa fördomar.

Lyckligt lottad
 
> Så fort någon närmar sig pen-
sionsåldern är det alltid någon 
lustigkurre som undrar ifall per-
sonen i fråga då ska sitta i parken 
och mata duvorna. Vem gör det? 
Inte pensionärerna i varje fall. 
Dagens pensionärer är alerta och 
är ute och flyger och far, bloggar, 
går på gym och är enormt aktiva. 
De som mot förmodan går till 
parken, kanske med hjälp av rol-
lator, har definitivt inte någon 
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Från Skånes horisont
med omnejd!                          

       Redaktionen i arbete!

Nytt försök med en
gammal idé

Välkommen in med 
Ditt bidrag i debatten eller kom 
med ett nytt ämne som kan pas-
sa in under rubriken ”Från Skå-
nes horisont!”

Redaktionskommittén

påse med brudsmulor i rollator-
korgen. 
Nej, där ligger en Ipad så att man 
kan sitta och surfa. 

Flygfäna runt fötterna på dem tror 
jag inte ens de lägger märke till. 
Jag har det ännu bekvämare. 
Jag behöver inte ens ge mig iväg 
till någon park. 

Vi har ett stort brevduveslag i träd-
gården, så min man bara öppnar 
upp luckorna och så far alla brev-
duvorna ut. 

Vi sätter oss under plommonträ-
det och fikar under tiden. 
När vi tröttnar på att titta på dem, 
så har vi inte så långt att gå hem. 
Tänk om alla pensionärer hade 
det så bra.

 Pantertanten

Gunnel Moberg

Avd. 10 
Malmö på 

Utflykt med 
80 åringarna

den 4 juni 
2015

Vi åkte då runt Malmös nya ytter 
områden.
Färden gick först till Västra Ham-
nen och sen till Limhamn med 
utsikt över Öresundsbron.

Därefter tog vi oss vidare till Bun-
keflods Strand.

Vi avslutade färden runt om i 

Malmö med ett besök i Hyllie 
och ”Emporia” det nya stora va-
ruhuset.
Efter varuhusbesöket stack vi se-
dan ut till ”landet” och hamnade 
i ”Törringelund”, där det bjöds på 
en god lunch.

Vi blev där serverade sallads-
bord, varmrätten bestod av kyck-

ling eller fläsk med löksås.
Efter maten fick vi det hela att 
sjunka ner med kaffe eller te.

Nöjda och belåtna med både re-
san och maten återvände vi se-
dan till Malmö 
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Skånesenioren
Box 2169   
220 02 Lund
Besöksadr: 
Nöbbelövs torg 23 Lund
Tel./Fax: 
046-39 77 49
E-post: 
lbengtlundholm@skpf.se

Utgiven av 
Distrikt Skåne 
i SKPF
Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
Redaktionen
Bengt Lundholm
Elo Larsen
Lena Gustafsson
Sven Svensson 
Redaktionssekr. 

Calles kryss nr. 3 2015

Calles Kryss nr. 3 2015 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 1-10-2015  till: 

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

Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 3 2015 
Endast ett svar per kuvert.
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Skåne senioren
Box 2169                         
220 02 Lund

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning till
Calles kryss
Nr. 2. 2015
1:a pris 3  lotter
Birgit Åkesson
Lund
2:dra pris 2 lotter
Paulind Holm
Kristianstad
3:dje pris 1 lott
Lars Malm
Kvidinge

    Grattis till 
     vinnarna!
Skåneseniorens redaktion

Värva nya medlemmar!
I SKPF är vi många medlemmar, 

vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.
Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke 
eller tidigare anställning alltid välkomna att bli medlem i SKPF.

Även maka/make eller sambo är välkomna som medlem 
även om de ännu inte är pensionär.

I din bekantskapskrets finns säkert gamla 
arbetskamrater och vänner som inte är medlemmar, 
prata med dom om fördelarna att vara med i SKPF.

Anmäl deras intresse till Din avdelning.
(Tel. nr. och adresser hittar Du på sidan 2)
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