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Skåne-seniorens info-blad för Avdelningens medlemmar

SKPF:s program vid Trivselträffar 2019
Anmäl ditt deltagande på lista eller per telefon till expeditionen senast
sju (7) dagar innan aktuell aktivitet. Deltagaravgift 20 kr/person,
Gås och Julsamkväm har egen prissättning.
14 februari

Årsmöte 14.00

14 mars

Trivselträff 14.00 Parken Trelleborg, Gammel tjoa

11 april

Trivselträff 14.00 Parken Trelleborg, 2:a världskriget (info)

9 maj

Trivselträff 14.00 Parken Trelleborg, Sandströms

12 september

Trivselträff 14.00 Parken Trelleborg, Arturs töser

10 oktober

Halvårsmöte 14.00 Parken Trelleborg, Sydkustgänget

14 november

Gås med dans 13.00 Parken Trelleborg

5 december

Parken Trelleborg, Dubbelt upp

Julsamkväm 13.30-16.30 Parken Trelleborg
(reservation för ändringar i programmet)

RESOR: Anmälningar mottages fr.o.m. 5/2-2019, vid besök eller telefon till
expeditionen tisdagar 13,00 – 16,00. Max 57 deltagare och en buss per resa. Vid
högre deltagarantal = resterande på reservplats i turordning efter anmälningsdag.
Minst 40 deltagare för att resan ska arrangeras. Reservation för ändringar.
19 + 26 feb Busstur i Hamnområdet kl.10,00. Teckningslista på exp. (*)
13 juni
Älmhult med IKEA-muséet, avresa Trbg. Kl. 07,00. (*)
16 augusti
Grillning – Östervångsparken 13.30 tag med eget grillgott
26 sept
Simrishamn med vinprovning, (*)
? nov-dec
Eventuell julresa
(*) se mer information sid 3.
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Vår föreningslokal och expedition
Kontinentplan 2

SKPF Avd. 59:s styrelse 2018
Ordförande
Willy Andersson Mobil 0707 102
902
Kassör
Siv Hultstrand Tel 0708 981 292
Sekreterare
Anita Nielsen tel. 0733 142 673
Styrelseledamöter
Agne Kronqvist 0702 893 944
Kjell-Åke Fröjd 0709 945 240
Sven-Erik Åkesson 0410 - 140 90
May-Britt Andersson 0709 663 920
Bertil Åkesson 0705 403 350
Brian Törnqvist 0709 390 914
Verksamhet i föreningslokalen (20:-)
Måndagar: Stavgång eller frukost träff
kl. 09.00, startar 14/1. Kontaktperson
May-Britt Andersson.

Expeditionstider 2019: tisdagar kl. 13,00
– 16.00, bemannad av styrelseledamot 8/125/6 – 3/9 -3/12 Tel, 0709 522 974, övrig
tid ordf. tel. 0707 102 902.
E-post: trelleborg.avd59@skpf.se
Hemsida: http://skpf.se eller
www.skpfskane.se

Tisdagar: Ti for To, 13,00 -16,00, fika i
lokalen. Det är bara att komma f o m 8/1.
Gubbaröra:16,00 – 20,00, 2:a tisdagen i
månaden. Matlagning, f.n. fulltecknad.

Verksamheten börjar/slutar: 7/1 – 30/5
2/9 – 3/12-2019. Sommarcafé maj, juni +
augusti.

Onsdagar: Canasta 09,00 – 12,00. Kontaktperson Sven-Erik Åkesson & Siv
Ranebro. Börjar 9 jan.

Styrelsemöte: (ordinarie möten) Kl. 13.00
på exp. måndagarna, 28/1, 4/3,8/4. 6/5, 3/6,
26/8, 30/9, 4/11 och 2/12

Onsdagsgruppen kl. 13,00 – 16,00. Kontaktpersoner Inga-Lill Fröjdh och Ingrid
Hansson, börjar 9/1.

Radiosändning: SKPF torsdagar mellan
Kl. 10,00 – 11,00, perioden 10/1 – 27/6 –
1/8 -17/12-2019 på 92.8 MHz.
Agne Andersson sänder från studio
Centralen, Kontinentplan 2.

Torsdagar: Sittgympa kl. 10,00 – 11,00 de
dagar det inte kolliderar med annan verksamhet, schema i lokalen. Anita Friberg
leder. Start den 17/1.
Bingo, 13.30 -15.30, Speldagar:10/1, 17/1,
24/1, 31/1,7/2, 21/2,28/2, 7/3, 21/3, 4/4,
18/4, 25/4. 2/5, 16/5. 23/5, Se även schema
i lokalen, Ingen föranmälan.

GOTT NYTT ÅR
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Canasta kl. 18,00 – 21,00.
Kontaktpersoner Katrin & Rune Persson.
Se även schema i lokalen. Start 17/1

föjande dansen, ledd av Ingemar Fahsts
orkester satte fart på matsmältningen.
Belåtenheten var stor då det var dags för
hemfärd.

Fredag, Qi Gong eller frukostfika 10,00 –
11.00. May-Britt Andersson.

Julsamkväm, med litet julbord och underhållning den 6 dec. I skrivande stund
har 156 medlemmar anmält intresse.

Sommarcafé, tisdagar på exp.tid juni o
augusti kl 13,00 – 16,00.

Hamnen, Rundresor, med Buss den 19
och 26/2 Kl. 10,00 från föreningslokalen
Kontinentplan 2. 30 platser i bussen. Boka
from 5/2 på exp. Pris 20:- efteråt ingår fika
i lokalen.

Verksamhet på ABF.
Släktforskning, onsdagar kl 13,00 – 16,00
Sven Isgren leder.

Resa IKEA-muséet: Frukosttallrik på
IKEA varuhuset, därefter guidad busstur i
och utanför Älmhult. Entré och guidat
besök på IKEA-muséet där även lunch och
eftermiddagsfika serveras. Tillfälle till
inköp. Resans pris 550:-/pp.
Resa Simrishamn: Frukost i Ystad,
entré och guidad visning på Nordic See
Winery där vinprovning och lunch
serveras. Eftermiddagsfika i Tryde på
nostalgiplats. Resans pris 675:- /pp.
(reservation för ändringar i programmen)

Halvårsmöte den 5 oktober. 116 medlemmar besökte sammankomsten.Före
mötet informerade Leif Malmstein och
Lizian Kyréus om Trelleborgs sparbanks
stiftelse för gamla, deras verksamhet och
deras möjlighet att lämna hyresbidrag.
Efter detta startade mötet. Budget och
verksamhetsplaner antogs.
Medlemsavgiften höjdes med 20 kr, 10 kr
till förbundet och 10 kr till föreningen.
Underhållargruppen ”Inferno” bjöd på
musik quiss från 70-talet.
Gåsfest med dans. Den 8:e november
samlades 83 medlemmar i Parken för att
njuta av denna kulinariska maträtt. Gås och
äpplekaka smakade utmärkt och den efter-

Tack till Bengt Nilsson, Alsingevallen för
hans aktiva medverkan, färdigställande och
erbjudande till oss att hyra förenings- och
samlingslokal på Centralstationen. För
hans stora intresse för vår verksamhet och
hans generösa erbjudande och tillmötesgående för våra önskemål.
För oss i en liten förening är det väldigt
uppskattat att känna sig sedd och ges möjlighet att liksom Bengt kunna verka för
Trelleborgs kommun och dess invånare. Vi
hoppas att Vi med vår verksamhet ska kunna ge våra pensionärer samma upplevelse.
som vi har fått av Bengt. Tack!
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Håll demensen på avstånd: Pyssel och
handarbete kan vara den bästa medicinen
för både själ och hälsa. Många löser suduko medan andra kan handarbeta, man ökar
självkänslan, mildrar stress och gör oss
gladare. Vi kan göra det tillsammans i vår
förening. Välkomna till Skpf Avd 59.

Sista paret ut i vår gamla föreningslokal
var canastagänget, med Katrin & Rune,
som avslutade verksamheten på Hedvägen
den 29/11. I skrivande stund pågår flytten
för fullt och vi ser med glädje och förväntan fram emot att starta upp verksamheten i
januari.

Växelpengar: Våra gamla banker vill inte
längre syssla med kontanter utan hänvisar
till affärerna. Detta innebär, för vår del, att
affärerna inte heller har möjlighet att ta
emot vår växel utan att vi handlar för dem.
Det är vår önskan att ni i största möjliga
mån lämnar er växel när ni handlar i affärer
och inte till oss. (gäller ävan ”gamla pengar)

Tänk på att även om vintern är vit så är
natten mörk. Använd reflexer.

Välkommen till SKPF:s Årsmöte den
14 februari 2019 kl. 14.00 i Parken Trelleborg

Ur dagordningen bl.a.
Godkännande av 2018 års verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Val av
ordförande, styrelseledamöter, revisorer
och övriga uppdrag. Nominering till distrikt Skånes styrelse mm. Anmäl ditt deltagande till exp. senast den 8 februari.
Deltagaravgift 20: -inkl.fika.

Valberedningen vädjar om hjälp att hitta
nya medhjälpare till styrelsen och övriga
verksamheter. Tips kan lämnas till: Vagn,
Nielsen 0410-19313 och Jan Andersson
0410-14648.
Styrelsen önskar alla Ett Gott Nytt År
med förhoppning om återseende på
Kontinentplan 2, 2019.

Våra sponsorer:

TRELLEBORGS
KOMMUN
Din lokala mäklare
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