
Skåne Seniorens information 
till Avd. 24:s medlemmarLundasenioren 

 Lund Staffanstorp Kävlinge
Nr 1 januari 2018   
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 SKPF 40 års  jubileum firas den 30 maj 2018. Kl 17.oo - 22.oo

     På Viva Restaurang  Karhögstorg Lund

100:- för medlemmar  Ej medlemmar 225:-

2  rätters meny,  Vatten eller Öl,  Kaffe och Tårta

   Underhållning,  DINOS  orkester,  Lotteri

           Anmälan senast den 26 april 2018   Bindande

         Expeditionen Tis- och Torsdag  tel. 046-397749   
        eller till Lilian 046-305139   Mobil 070 5660639

        Hjärtligt  Välkomna

                    Inbjudande till 

            SKPF 
                           avd 24 
                           LUND 
 
                   40 års jubileum 
   
                     30 Maj 2018 
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HÖNSALOTTAS LUFFARMUSEUM
22 mars Följ med på en trevlig utflykt till Hönsalottas Luffarmuseum
i Boda i Småland torsdagen den 22 mars. På väg dit gör vi ett stopp för
Kaffe och fralla från buss cafét

Luffarmuseet är utsett av Tidningen Land som ett av Sveriges roligaste museum
Här får vi lyssna och ta del av glasets historia. Höra luffarhistorier med många 
skratt. Utställningar, bl-a. med en unik väckarklocks utställning. Vi får njuta av 
sång och glada musikanter och inte minst deras Luffarbuffé. 
Vi blir serverade Kaffe med deras goda Ostkaka innan vi sätter oss i bussen
för hemfärd.
                     Pris    Medlemmar: 400:-       Icke Medlemmar: 700:-
Avfärd:  S. Sandby Sparbanken kl: 7.00, Staffanstorp Netto kl: 7.30

Lund Malmborgs Turisthållplats kl: 8.00, Kävlinge stationen kl: 8.30
Bokning  av resan sker senast den 22 februari till expeditionen
Tisdag och Torsdag kl. 10.00 - 12.00    Tel. 046-397749
eller Lilian Tel. 046 - 305139  Mobil.070 5660639
Bokningen är bindande. Hemkomst Kävlinge ca. 18.00
Vid förhinder vid resan ring Gunnel 0733 960433

ÖSTERLENRESA
2 maj Vi åker mot Onslunda där vi ska besöka Sveriges enda Borstfabrik
med egen tillverkning. Här får vi en intressant visning av borstillverkning i
nutid och dåtid. Förmiddagsfikat står framdukat och innan vi åker vidare finns 
tid att besöka deras butik.

Färden går vidare till Ingelsta Kalkon där lunch serveras Kalkonschnitzel, potatis
rödvinsås, smör och bröd. Efter det Kaffe och chokladbit. Det kanske kan
lockas  med lite inköp i deras butik innan vi fortsätter resan till Österlenkryddor
i Köpingebro. Här bjuds det på Likörprovning, där vi får provsmaka på 3 sorters
likörer. Vi får veta allt om kryddor som ingår och hur välgörande denna dryck
är. Till detta serveras kaffe, kaka och glass. Kan man tänka sig en bättre 
avslutning på dagen?
                     Pris;  Medlemmar. 450:-        Icke Medlemmar 750:-
Avfärd från:  Kävlinge station kl: 7.30,  Lund Malmborgs Turist hållplatskl: 8.00

Staffanstorp Netto kl: 8.30   S.Sanby Sparbanken kl: 9.00
Bokning av resan sker senast den 19 april till expeditionen Tisdag o Torsdag
10.00-12.00  Tel: 046 397749 eller Lilian Tel.046-305139  Mobil 070 5660639.
Bokningen är bindande.                     Hemkomst ca. kl; 18.00 i  S.Sandby
Vid förhinder vid resa ring Gunnel 0733 960433

Priset är räknat på minst 30 personer / utflykt

Vårutflykter 2018
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      MEDLEMS MÖTEN 2018.

9 April 2018  Kl.14:00
på Laurentiigården S:t Laurentiigat 18

Program: Möte
    Brandskydd.

                   Information om hur du skyddar dig i hemmet
Vi bjuder på Kaffe och kaka

          Sista anmälnings dag är 3 april

14 Maj 2018 Kl: 14:00
på Papegojelyckan  Falkvägen 14 

Program: Möte
Ingmar Skogar   Naturfoto
Vi bjuder på Kaffe och kaka

          Sista anmälnings dag är 4 maj

13 Augusti 2018  Kl: 14:00
på Möllaregården Landsdomarevägen 3

Program: Möte 
Musikunderhållning av Linda Lundqvist
Vi bjuder på Kaffe och kaka

          Sista anmälnings dag är 3 augusti

10 September 2018  Kl: 14:00
på Papegojelyckan  Falkvägen 14 

Program: Möte
                   Thomas Rosendahl berättar om Osby historia

Vi bjuder på kaffe och kaka
          Sista anmälningsdag är 31 augusti

Alla medlemsmöten anmäles till  Expeditionen Tisdag o Torsdag
Kl: 10.00 - 12.00  eller till Telefon 046-397749

eller
Lilian Jönsson Tel: 046 -305139  Mobil: 070 5260639
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Glöm inte våra trevliga "STUDIECIRKLAR" i Vår.

Exempel på cirklar som är i gång  
Skånska slott. Lövsågning, Matlagning och Handarbeta

Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till oss 
Slå en signal eller kom ner till expeditionen
Tisdag och Torsdag kl: 10.00 - 12.00 så berättar vi mer.
Vi finns på Nöbbelövs Torg 23 i Lund ( mittför ICA )

Nya cirklar som kommer starta i vår är:

                Bättre tänka efter före
                     och

                     Äldre i trafiken

Har du något förslag på studiecirkel som vi ska ta med tala
gärna om det för oss.

Lite bilder på vårt skyltfönster och lokalen som vi finns i.

               Vi önskar er en skön vår och sommar. 

Spara denna folder så har Du vår verksamhet 2018

Glöm inte våra trevliga 
”STUDIECIRKLAR” i vår!!


