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Intressant och spännande resa med början i Nyteboda 
där förmiddagskaffe väntar med Nytebodakringlor och marmelad. 
Eva Svensson berättar Harry Martinssons familj och barndomsår. 

Turen går vidare till Alltidhult och den gamla byskolan och där Ylva 
Silverbern berättar om, när Harry Martinsson var utackorderad som 

sockenbarn i byn. 
Vi fortsätter resan på natursköna vägar till Näbbebodagården i Lilla Holje där 

lunchen väntar. 
Eftermiddagen ägnar vi oss åt bl.a ett besök på Torngården där man har ett 

stort utbud av frukt, bär honung och kryddor m.m. Vi avslutar rundturen med 
ett besök på Boanagårdens musteri. Här dricker vi också vårt 
eftermiddagskaffe med äppelkaka och vaniljsås i deras lada. 

 
Bussen hämtar klockan 07.30 i Södra Sandby Sparbanken därefter 

Staffanstorp Netto 08.15, Lund Turisthållplatsen 08.40 och Kävlinge 
Stationen 09.00. 

Beräknad hemkomst ca. 18.00-18.30 
Pris för medlem i avdelningen 450 kr, icke medlem 590 kr 

I priset ingår: Buss, entréer, guider enligt programmet, för- och 
eftermiddagskaffe samt lunch. 

Anmälan göres till expeditionen den 16/8 och 18/8 2016 
mellan kl. 10.00 – 12.00. 

Boende utanför Lund kan anmäla sig på telefon 046-39 77 49 
            Vid förhinder till resan ring reseledaren Gunnel tel. 0733-96 04 33 

HARRY MARTINSSON RESA 
14 SEPTEMBER 2016 

Nyteboda hans födelsehem vid sjön Immeln 



 

 

MEDLEMSMÖTE 
Den 19 september 2016 kl. 14.00 

På Papegojelyckan i Lund 
Falkvägen 14, Busslinje 2 

PROGRAM 
Henrik Valentin 

föreläser och visar bilder om 
I EN SAL PÅ LASARETTET 

Fakta och dramatiska livsöden 
Vi bjuder på kaffe med bröd 

Anmälan för kaffet till expeditionen 
046-39 77 49 eller till Svea 046-14 51 56 

Senast den 8 september 2016 

 

 
MEDLEMSMÖTE 

Den 17 oktober 2016 kl. 14.00 
På Kullagården i Kävlinge 

 
Buss 123 eller tåg till Kävlinge 

station 
PROGRAM 

Underhållning med allsång 
STAFFANS STRÄNGAR 

Vi bjuder på kaffe med bröd 
Anmälan för kaffet till expeditionen 

046-39 77 49 eller till Svea 046-14 51 56 
Senast den 6 oktober 

 

MEDLEMSMÖTE 
Den 14 november kl. 14.00 

På 
”MEDELPUNKTEN” PILEGÅRDEN 

i Staffanstorp 
Buss 166 från Södra Sandby och Lund 

avstigning Staffanstorp Centrum 
 

PROGRAM: 
FRITJOF NILSSON PIRATEN 
Sigge Cederlund berättar 

Som vanligt bjuder vi på kaffe med bröd 
Anmälan för kaffetåren göres till SVEA, 

046-14 51 56 eller till expeditionen 
046-39 77 49 senast den 3 november 

Varje år omkommer 
mellan 50 och 100 
cyklister, mopedister 
och mc-förare och tu-
sentals skadas. 

Som bilist bör du kolla till höger i back-
spegeln efter cyklister och till vänster ef-
ter motorcykeln för att undvika kollision 
med dessa. 
Som cyklist och mc-förare skall man ock-
så vara uppmärksam på övrig trafik och 
följa trafikreglerna.



 
 

JULMARKSADSRESA TILL Hässleholmsgården 
DEN 18 NOVEMBER 2016 

 
Gammeldags skånsk julmarknad med ca 100 utställare. 

 
Efter några timmar lämnar vi julmarknaden och åker till Tyringe för god 
lunch på anrika Tyringe Kurhotell som består av salladsbord, huvudrätt, 

lättöl, vatten och kaffe med en liten kaka. 
 

Bussen hämtar klockan 08.30 i Södra Sandby därefter Staffanstorp 09.15, 
Lund 09.40 och Kävlinge 10.00. 

Beräknad hemkomst ca. 16.00-16.30 
 

Pris för medlem i avdelningen 300 kr, icke medlem 440 kr 
I priset ingår: Buss, entré till marknaden och lunch. 

Anmälan göres till expeditionen den 11/10 och 13/10 2016 
mellan kl. 10.00 – 12.00. 

 

Boende utanför Lund kan anmäla sig på telefon 046-39 77 49 
Vid förhinder till resan ring reseledaren Gunnel tel. 0733-96 04 33. 

MEDLEMSMÖTE
Den 16 Januari 2017 kl. 14.oo
på Laurentiegatans träffpunkt

Busslinje 1 och 6 och 9.
PROGRAM

 

Maria Bolin
Informerar om Folksams försäkringar

Som vanligt bjuder vi på 
kaffe med bröd.

Anmälan för kaffetåren 
göres till SVEA,

046-14 51 56 eller till expeditionen
046-39 77 49 

senast den 5 januari 2017



 

                                                                                      STUDIECIRKLAR 
Vi har en del platser kvar till några cirklar som skallstarta under hösten 

2016 men även nystart av dessa nedanstående cirklar och det är: 
 

”BÄTTRE TÄNK EFTER FÖRE” 
Om äldres säkerhet vilket är en mycket viktig information för alla 

eftersom t.ex. 80% avfallolyckor sker i hemmet. Varför? 
 

SKÅNSKA SLOTT 
Vi läser och diskuterar om vissa slott i Skåne och sedan kan det sluta med 

studiebesök på något slott. 
 

LÖVSÅGNING 
Gammalt hantverk som har blivit populärt igen. 

 

MATLAGNING 
Vi lagar olika maträtter och lär oss nya receptsamt spisar maten 

tillsammans. 
 

BIDRAG TILL PENSIONÄRER 
Vad kan man få utöver pension. Information omreglerna som finns och 

Pensionsmyndigheten kommer att deltaga vid någon av träffarna 
 

SYJUNTA 
Lite pyssel och trevligt umgänge. Ta med något av det som du vill pyssla 

med och fika och umgås medandra som har sticka, virka eller något 
annat intresse. 

Anmälan till cirklarna görs på expeditionstid 
Tisdagar och Torsdagar Kl. 10.00 – 12.00 

Tel. 046-39 77 49 eller på våra medlemsmöten. 

                                  

                                -dagen blir den 1 september på Sundspärlan i Helsingborg
Detta tillsammans med avdelningarna 5 och 23 eftersom båda avdelningarna firar 
jubileum i år. 
Vidare information kommer i nästa nummer av Skånesenioren men boka redan nu 
dagen så att ni kan vara med den dagen och ha en trevlig dag tillsammans med an-
dra SKPF-are från Distriktet Skåne


