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Spara denna folder, 
så har Du vår verksamhet  
för hösten sommarn 2017

NOMINERINGSMÖTE
Den 13 februari 2017 kl. 15.00

På Nibblegården i Lund
Nöbbelövsvägen 2 B

Busslinje 3

PROGRAM
Underhållning av 

Österlenarna Knut och Johan
Vi bjuder på kaffe med bröd
Anmälan till expeditionen

046-397749 eller till Svea 046-145156
Senast den 6 februari 2017

ÅRSMÖTE
Den 20 mars 2017 kl. 14.00

på Möllaregården i Lund
Landsdomarevägen 3

Busslinje 3

PROGRAM
Bertil Sandström berättar 

om vårt 50-tal
Vi bjuder på kaffe med bröd
Anmälan till expeditionen

046-397749 eller till Svea 046-145156
Senast den 10 mars 2017
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MEDLEMSMÖTE
Den 22 maj 2017 kl. 14.00

på Vevrehemmets träffpunkt i 
Veberöd

Sandgatan 4
Busslinje 160

PROGRAM
Underhållning av 
Benny Kronhamn

Vi bjuder på kaffe med bröd
Anmälan till expeditionen

046-397749 eller till Svea 046-145156
Senast den 12 maj 2017

MEDLEMSMÖTE
Den 10 april 2017 kl. 14.00

på Laurentiigatans träffpunkt i Lund
S:t Laurentiigatan 18 

Busslinje 1, 6 och 9

PROGRAM
Mobil företaget DORO informerar

Vi bjuder på kaffe med bröd
Anmälan till expeditionen

046-397749 eller till Svea 046-145156
Senast den 7 april 2017

MEDLEMSMÖTE
Den 14 augusti 2017 kl. 14.00

på Papegojelyckans träffpunkt 
i Lund Falkvägen 14

Busslinje 2

PROGRAM
Tomas Rosendahl berättar bl.a. om 
sina minnen från Osby prästgård

Vi bjuder på kaffe med bröd

Anmälan till 
expeditionen046-397749 eller till 

Svea 046-145156
Senast den 7 augusti 2017
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Vårutflykt den 18 maj 2017
Vårt första mål är ett besök hos Smen på Skramlan. 
På sydsluttningen av Romeleåsen med en vidunderlig utsikt ut över landskapet hittar vi 
Smen.

Här står förmiddagskaffet framdukat. Vi får även titta in i smedjan, där Smèn visar sin 
yrkesskicklighet och kanske vill någon prova på att smida sin egen krok att ta med hem. 
Vackert konsthantverk finns också att beundra eller köpa.

På vackra skånska vägar går färden vidare till Kåseberga. Ett välbekant utflyktmål, man gärna 
återvänder till. Här får vi tillfälle att handla i det välkända och välsorterade rökeriet och här 
äter vi också vår lunch, fisk naturligtvis.
Bussen tar oss vidare mot Andrarum. Här, i underbart vackra omgivningar,blir vi serverade 
eftermiddagskaffe i Skånes äldsta kaffestuga.

Nu väntar ett spännande besök i Arnolds Kannibalmuseum i Önneköp. Arnold Äventyraren, 
som rest i mer än 150 länder, berättar och visar runt bland sina samlade kultföremål, så man 
nästan känner fukt krypa in under skinnet. 
Innan vi lämnar Arnold och hans museum tittar vi in i loppisen som finns på gården.

Bussen hämtar kl 07.30 i Kävlinge, 07.50 i Lund, 08.15 i S Sandby och08.30 i Staffanstorp

Färden går hemmåt och i S Sandby beräknar vi vara ca 18.00.
 

Pris per person vid minst 30 deltagare 650:- 
Buss + fm.kaffe + lunch + em.kaffe + inträde ingår i priset.

Anmälan till expeditionen tisdag och torsdag 
på telefon 046-397749 efter nyår
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STUDIECIRKLAR 
 

Vi har en del platser kvar till några cirklar  
som skall starta under våren 2017 

och det är: 
 

”BÄTTRE TÄNK EFTER FÖRE” 
Om äldres säkerhet. 

 
SKÅNSKA SLOTT 

Med studiebesök 
 

LÖVSÅGNING 
Gammalt hantverk 

 
MATLAGNING 

Vi lagar olika maträtter 
 

BIDRAG TILL PENSIONÄRER 
Vad kan man få utöver pension 

 
SYJUNTA 

Lite pyssel och trevligt umgänge 
 

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

Tel. 046-39 77 49 


