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Det firar vi på Vikings Lines m/s Cinderella

Vi åker abonnerad buss från Skåne till Stockholm.
Tisdagen den 9 april på morgonen stiger vi på bussarna i Skåne.
Vi har beställt 2 bussar. Uppsamlingsplatserna blir i Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Landskrona,
Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad.
Senast klockan 17.00 kör bussarna in på m/s Cinderella i Stockholm ( Bussarna är med på resan).
Därefter blir det incheckning. Reseledaren tar väl hand om er.
Det blir en 2-bäddshytt (utan Fönster). För den som vill ha en hytt med fönster
tillkommer en avgift på 50:-

Grundpriset är endast 600:-/person.

Det inkluderar resa, hytt, välkomstdrink, middagsbuffé inklusive måltidsdryck, öl, vin, vatten och
otroligt mycket trevliga aktiviteter under kvällen som alla kan vara med på.
Vi åker med mycket exklusiva och bekväma bussar från Röke Buss AB.
Bussresans måltider samt frukost och lunch dag 2 ingår inte i priset.
Bussarna har morgonfikat med sig. Lunchuppehållet blir vid ett rastställe mellan
Linköping och Norrköping, detta är förbokat naturligtvis.

Program på båten:

Vi börjar med Jubileumsfest, sedan blir det, Martinez som bjuder på dansmusik (årets dansband),
Anne-Lie Rydé bjuder på rockshow, Kryssningsvärd Tomas Deutgen kommer att vara konferencier
(känd från tv-världen), Tomas Delden (tidigare VD på Viking Line) berättar om
dråpliga kryssningshistorier. Det kommer mer underhållning ej klart i nuläget.

Allt detta får vi för bara 600:-/person, helt otroligt.
Boka nu.

En sådan 2 dagars resa med dessa festligheter har vi inte varje år, missa inte detta unika tillfälle.
Vi är tillbaka i Skåne på onsdagsnatten.

Anmälan till din avdelning senast 2019-01-23

SKPF:s avdelningar i Skåne

Adresser och aktuella möten

Avd. 46 Ystad

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Hittar Du Din avdelning där Du
kan få mer & aktuell info om
mötesdagar och övriga aktiviteter.

Avd. 5 Helsingborg

Ordf. Bo Rhodin
Tel exp. 042/24 18 81
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65 252 25 Helsingborg
öppettider: Feb.-Maj &
Sep.-Nov: Månd. 10.00-12.00
Torsd. 10.00-12.00
Aktuella möten - Aktiviteter:
Se vidare Distriktets hemsida.

-------------------------------Avd. 10 Malmö

Ordf. Ann-Marie Persson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50,
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar
9.00 - 12.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------

Avd. 23 Helsingborg

Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90
Exp tid: Måndagar 9.30 - 11.00
!5 januari - 15 maj
15 augusti - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------

Avd. 24 Lund

Ordf. Bengt Lundholm
Tel. 0709 56-59 30
Exp. tid: tisdagar & torsdagar 10.00 12.00
Ej juli - 15 aug. samt dec.

Nöbbelövs Torg nr 23.

Box 4033 227 21 Lund
Tel exp. 046/39 77 49
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------

Avd. 25 Kristianstad

Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. (Fackens Hus)
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.se

Ordf. Gullbritt Adolfsson
Tel exp. 0411/661 71
Repslagarg 14 271 52 Ystad
ystad.avd46@skpf.se
Exp. öppen: onsdagar 9.00- 12.00
(Ej juli)
1:a onsdagen i månaden: Öppet hus
med fika.

--------------------------------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
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden

--------------------------------Avd. 55 Eslöv

Ordf. Bengt Bengtsson
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/Vellinge

Avd 105 Svedala

Ordf. Lena Gustafsson
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPF avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
E-post: svedala.avd105@skpf.se
Exp tider: Helgfri tisd 13.00 - 15.00
-------------------------------------------

Avd. 205 Helsingborg

Ordf. Bess Johansson
Tel: 0703 35 80 57
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Öppet tisdagar 10.00 - 12.00
Mail: bessinge@telia.com
-------------------------------------------

Avd. 257 Trelleborg

Ordf. Margareta Mårtensson
tel: 0726 99 12 68
Bryggarg 11M 231 86 Trelleborg
Mail:
-------------------------------------------

Avd. 296 Landskrona

Ordf. Leif Nilsson
Fågelv. 14 261 40 Landskrona
Tel: 0418 43 51 38
MAIL: leif.birgith@telia.com

Avd 64 Landskrona

Avd. 79 Hässleholm

Ordf. John Finnberg
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se
Du som har material till artiklar i
”Senioren” är välkomna med ditt
bidrag till:
Redaktionssekr. adress, se höger

- 2-

Nöbbelövs Torg 23 Lund
Box: 4033 227 21 Lund
Tel: Ordf. mobil 0709 56 59 30
Bankgiro: 5238-2082
E-post:
distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2019
Årsmöte Eslöv 2019: 25 mars
Kick off 2019: 20 - 21 augusti

Halvårsm.Eslöv 2019: 8 okt
SKPF-dagen 2019:
September månad
AU 2019 kl. Samling 9.30:
8/1, 5/3, 7/5, 23/7, 3/9, 1/10
12/11
Styrelsen 2019 samling kl. 9.30:
15/1, 12/3, 28/5, 21/8, 24/9,
10/12
Aktuella möten och ändringar:
Alltid på vår hemsida.
www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
AU
Ordf.
V. ordf.
Kassör
Sekr.

Ordf. Willy Andersson
0707 102 902
OBS Nylokal: Kontinentplan 2
231 42 Trellborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet: tisd. 13.00 - 16.00,
Ej juli - augusti & dec.
E-post: soderslattskpf@telia.com
-------------------------------------------

Ordf. Gunilla Laudon
Tel ordf. 0708 18 77 39
Exp: Pilåkersgatan 11
Tel: 0418-144 49
Torsdagar 10.00 - 12.00
Exp stängd 14 juni - 15 augusti.
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Våra medlemsmöten håller vi i
V. Fäladens Folkets Hus Pjäsgatan
Vi börjar möten kl. 13.30
-------------------------------------------
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Bengt Lundholm
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Sven Svensson
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Ann-Mari Andersson
Gullbritt Adolfsson
Gull-Britt Svensson
Bengt Bengtsson
Ingela Lindau

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-44 27 465
Fax. 08-32 69 95
www.skpf.se
Mail: info@skpf.se
Bankgiro: 5388-8384
Exp. & teletider:
måndag till torsdag: 09.00 - 15.00
Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00

Önskar vi er alla medlemmar i SKPF.
När jag skriver detta så vet jag inte hur det går med
regeringsbildning för kommande mandatperiod.
Hoppas att det är löst när ni läser detta.
SKPF är i alla fall fortsatt en aktiv och hårt arbetande
förbund för att bevaka pensionärernas rättigheter och
det gör också distrikt och avdelningar.

En förändring i distriktet är att avdelning 251 i Ystad
lägger ner och istället ingår i avdelning 46 i Ystad.
Vi hoppas att ni alla får ett bra år 2019 och att ni är
rädda om er når det gäller halka under vintern.
Bengt Lundholm

Avd.251 Ystad upphör 2018-12-31 och
medlemmarna flyttas till avd. 46 2019-01-01
Avd. 46 hälsar de nya medlemmarna Välkomna till avdelningen och till att delta i de aktiviteter som anordnas i
avd.46.
28 februari 2019 håller avd. 46 sitt Årsmöte i Surbrunnsparken, till detta hälsas avd.251:s fd. medlemmar Välkomna.
Avd. 46 har en expedition på Repslagaregatan 14 i Ystad,
denna är bemannad onsdagar kl.09.00-12.00 Tel. nr. 0411661 71.
I Skåne Senioren som kommer i januari hoppas vi,
att ni i mitten kommer att finna
avd. 46:s Aktivitetsblad för våren 2019.
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Lund avd. 24.

Julmarknad på Wapnögård
I år åkte vi med bussen
till Wapnögård som ligger
utanför Halmstad och där
gick vi på julmarknad.
Nu börjar vi känna av att
julen nalkas.
Många utställare visa upp
sina alster och ville också gärna sälja dem. Korv,
ost, choklad, glögg m.m. i
mängder.
Bockar klädda i grönt, tulpaner och hyacinter vad
kan man mer önska sig.
En och annan godsak följde med hem, men vad gör
det är ju bara jul en gång
om året. En mycket trevlig
marknad men OJ vad tiden
gick.
Nu var det samling och till bussen
vi gick.
Hungriga nja det var ju så mycket att smaka på marknaden, men
visst det är alltid gott med mat. Vi
är ju Skåningar. Bussen förde oss
till Kvibille värdshus där det bjöds
på god mat. Värden berättade om

värdshuset och dess historia samt
sjöng några visor.
Några hade inte handlat tillräckligt
utan lite Kvibilleost fick också följa
med hem.
Hemfärden gick fort, lite lotteri och prat om vad vi tyckte om
marknaden.
Alla var ense om det hade varit en
bra dag.

SKPF 25
40-års Jubileum
SKPF avd 25 Kristianstad firade
40-års Jubileum på Teaterbaren
den 18 september.
Kl 12.00 samlades medlemmar
och inbjudna gäster till Jubileumsfesten.
Det började med mingel.
Stefan Nilsson fyllde lokalen
med sång och musik.
Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade alla hjärtligt välkomna, vid honnörsbordet
såg vi bl.a. Vice förbundsordförande Liza Di Paolo Sandberg och Distriktets ordförande Bengt Lundholm.
Ordförande berättade att
pensionärsföreningen Kommunalpensionärerna Kristianstad startade år 1978.
Förflyttar vi oss fram i tiden till år
1989, det var då som Allgot Persson blev ordförande. Han var ordförande i 10 år. Allgot Persson
lämnade över ledarskapet år 1999
till Ingvar Axelsson. År 2009 blev
Inga-Lisa Johannesson ordförande.
Hon lämnade över ordförandeuppdraget 2017 till Karl-Erik Oredsson.
Efter denna historia om SKPF avd
25 var det tid att njuta av en tre
rätters middag.
Stefan Nilsson fyllde åter restaurangen med många kända låtar. Det

hölls tal, lämnades över presenter
och föreningen önskades lycka till
i framtiden
Personalen serverade den fint upplagda maten på ett underbart klassigt sätt. Maten var mycket god och
det fina upplägget gjorde att smaken blev ännu bättre. Tittade man
ut genom de stora välvda fönstren

Svens telef. är: 0435-293 15
Mail: sven@ljungbergs.se
Sven hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som
gäller när du vill ha information från din avdelning inbladad i
Senioren.
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resor och arrangmang hösten 2018

Avd. 52 har haft en del resor och arrangemang under hösten så som
Räkafton, Bingolotto i Göteborg, halvårsmöte,bussresa till julmarknad
och julfest i Kvidinge Folkets Hus.
Arrangemangen har både varit välbesökta och våra medlemmar har
uppskattat våra program.
Den 31 augusti var det dax för
vår räkafton på ”Kollo”. Det var
andra året vi hade detta arrangemang i kräfttider.
Nytt för i år var när vi den 7
oktober reste till Göteborg för
att vara med under direktinspelningen av Tv 4:as program
”Bingo”. En mycket intressant
besök där man fick följa med en
program inspelning bak kamrerarna med all teknik, kameraskötare och övrig personal som
fanns i alla hörn, imponerande
att det fungerar.
sågs solen reflektera sig i Helge åns
Äldremässan som arrangerades i Tomtemor acisterad av orföranden
vatten.
Åstorps kulturhus, Björnen, där vi deras julmarknad.
Det var fortfarande sommartempefick mycket kontakt med besökar- En mycket trevlig tillställning som
raturer ute och en härlig stämning
till stora delar ägde rum inomhus i
na.
var det bland festdeltagarna.
Vi har också medverkat på julskylt- f. D. P2:s lokaler så i slapp att frysa.
ningen i Åstorp, En mycket regnig Och sist i raden den 6 december
Jubileumsfesten avslutades med
helg. Som tur var så stod vi inom- träffades vi i Kvidinge Folkets där
kaffe och kaka, ordförande Karl-Erhus, så det blev en liten värmastu- vi hade vår julfest med julbord laik Oredsson tackade styrelsen för
ga med många besökare som pra- gat av vår ordförande och underett otroligt gott arbete. Ett stort
hållning av Bengt Hedin, som dels
tade med oss.
tack till personalen på TeaterbaSedan närmade sig juletider och vi spelade julmelodier och dansmusik
ren och ett stort tack till alla som
åkte till Hässleholm för att besöka från vår ungdomstid, nostalgi.
deltagit i SKPF avd 25 Jubileumsfest.

Medlemsrekrytering
Till de avdelningar som vill ha kontakt med vårt
tryckeri som är Ljungbergs i Klippan.
Vår kontaktman heter Sven Johansson.

Avd 52 Nordväst Skåne

Ett nytt sätt att medlemsrekrytera fick vi i
Avd.46 möjlighet till när Ystads Kommun bjöd
in till NYINFLYTTARDAG.
Alla som flyttat till kommunen under året
inbjuds till några timmars information. Alla
föreningar i kommunen erbjuds att vara med
och visa upp sin verksamhet.
SKPF nappade på erbjudandet, resultat 2
överflyttade medlemmar från Jämtland resp.
Norrland och några som fick information om
hur man skriver in sig på nätet.

Öppet Hus på SKPF:s exp hos avd.46.
2017 bestämde vi oss för att bjuda in till fika på exp. första onsdagen i månaden.
Vid första tillfällena var det 5-6 medlemmar som kom fikade, pratade och träffade gamla bekanta som man inte sett på många år.
Senast var vi 25-30 medlemmar som fikade, pratade gamla minnen
med arbetskamrater från förr.
Om vi från exp. har något att informera om så tar vi tillfället i akt att
göra det, men det är svårt att göra sig hörd då stämningen är hög.
Ett initiativ som blivit populärt och medfört att vi träffat medlemmar
som tidigare ej deltagit i någon av våra verksamheter.
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Vård och omsorg med individen i centrum
Dagens hemtjänst och sjukvård fungerar väldigt olika beroende på var man bor. Många får inte
den hjälp eller vård som de behöver och möjligheten att leva ett bra liv begränsas.
Underbemanning och platsbrist skapar otrygghet för enskilda och en bristande tillit till att samhället förmår ta hand
om den som blivit äldre och sjuk.
I dag används för mycket av de gemensamma resurserna till annat än hög kvalitet och tillgänglighet. Överskott i
verksamheterna ska regelmässigt återinvesteras och valfrihet måste få handla mer om att kunna välja innehåll i
verksamheten än vem som utför den.
Alla människor oavsett ålder har, om de får rätt förutsättningar, kapacitet och förmåga att vara delaktiga i sin vård
och omsorg. Det är alltid individens behov som ska ligga till grund för vilken vård och omsorg man får när man blir
äldre.
För närvarande styrs vård och omsorg av HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (Socialtjänstlagen). Det uppstår
ofta problem med gränsdragningen mellan dessa lagar då det inte alltid är tydligt vem som är ansvarig vid vissa
sjukdomstillstånd.

SKPF Pensionärerna arbetar för:
En enhetlig lagstiftning som omfattar både vård och omsorg.
Att alla äldre som har behov av det får en fast vårdkontakt på vård- eller hälsocentral.
Att personalens kompetens och kontinuitet i vården säkras oavsett arbetsgivare.
Att de äldres säkerhet och behov alltid sätts i första rummet och att bemanningen svarar mot dessa behov.
Att de äldre ges möjlighet att aktivt påverka innehållet i sin vård och omsorg.
Att individens behov står i centrum vid införandet av välfärdsteknologi.
Mer resurser till vården för en bättre rehabilitering.
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Underhållen
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Avsändare: Namn: .........................................................................

Calles kryss nr. 1 2019
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Calles Kryss nr. 1 2019 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 29 mars 2019 till:
Senioren c/o Sven Svensson Södra Kyrkogatan 4 D 265 72 Kvidinge
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 1 2019 Endast ett svar per kuvert.
-7-

Postadress:
Box 4033
220 02 Lund
Besöksadr:
Nöbbelövs torg 23 Lund
Tel.:
E-post:
bengtlundholm@skpf.se

Utgiven av
Distrikt Skåne
i SKPF pensionärerna
Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
Redaktionen
Bengt Lundholm
Gullbritt Adolfsson
Sven Svensson
Redaktionssekr.

Skåne senioren
Box 4033
227 21 Lund

Posttidning

B

Porto
Betalt
Sverige

I SKPF pensionärerna är vi många medlemmar,
vi är Sveriges tredje största pensionärsförbund.

Hos oss är alla pensionärer och förtidspensionärer oavsett yrke
eller tidigare anställning, alltid välkommen att bli medlem i SKPF.

Även maka/make eller sambo är välkommen som medlem
även om de ännu inte är pensionärer.

Om Du vill bli medlem så gör du så här:

Du ringer avdelningen där du bor (se adress och telefon på sidan 2.)
Eller så går Du in på vår hemsida, under medlem: www.skpfskane.se
eller förbundets hemsida: www.skpf.se
På hemsidorna finns där anmälningsblankett
där du fyller i dina personuppgifter, adress och telefon.
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Lösning till
Calles kryss
Nr. 4 2018
1:a pris 3 lotter

Bertil Nilsson
Lund
2:a pris 2 lotter

Lena Mailand
Landskrona
3:dje pris 1 lott

Gudrun Malm
Kvidinge

Grattis till
vinnarna!

Skåneseniorens redaktion

