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Hej igen då har våren och halva sommaren gått. Hoppas ni har haft det bra.
I detta nummer kommer vi att presentera lite utflykter, program för hösten och in på det
nya året 2020. Våra studiecirklar presenteras. En presentation av er nya reseledare.
Kanske några roliga historier samt tanke ord

Vi börjar med SKPF-dagen den 5 september se mer information på sidan 2

Fredagen den 27 September tar vi er till
Nordic Sea Winery och Autoseum i Simrishamn
På Nordic Sea Winery kommer vi att få guidning och
provsmakning av 3 sorters vin. Rundturen och provsmakningen
tar ca 1 timme. sedan en trevlig lunch ca 11:30 Efter lunchen
åker vi buss till Autoseum.Där får vi en upplevelse som
man inte får missa.Bilsportshistoria, ”Lill Lövis” utställning,
Veteranbilar, Modellflyg utställng, Alfs Leksaker m.m.
Ni kommer att ha ca 2½ timme där.
Innan vi åker hem kanske Kaffe och hembakad kanelbulle skulle
smaka 45:-. Då finns Ingers Café på Museet tala om att du
tillhör SKPF:s gruppen. OBS Detta ingår inte i resans pris.
Kostnaden för resan medlemmar 380:- icke medlemmar 460:Bussen avgår från Kävlinge busstation 7:00, Lund Malmborgs
turisthållpl. 7:30, Staffanstorp vid Netto 8:00, Dalby Gästis 8:15 och Södra Sandby
Sparbanken 8:30. Avfärd ca 15.30 från Autoseum. Hemkomst ca 17.30 i Kävlinge.
Sista anmälan den 29 Augusti. Till SKPF:s exp. Tis- och Torsdagar 10.00 – 12.00
eller på tel.046-397749 eller Reseledaren Eva Bengtsson tel 070 3912745
mellan kl: 8.00-19.00 Betalning sker efter anmälningstiden har gått ut
Minst 30 personer, Max 50 person. Efter det blir vänt lista. Först till kvarn. Bindande.
Vid ev. förhinder krävs intyg för att få pengarna tillbaka.
Obs! Inga anmälningar på mail. Endast på telefon eller besök på lokalen.
Ibland är det skönt att bara vara.

Resor ger livet perspektiv

Mannen glömde alltid att vattna blommorna när frun var bortrest. Då ställde hon
alla krukorna bredvid barskåpet och textade en lapp där det stod: ”Vi är också törstiga”

Medlemsmöte för Hösten 2019
19 Augusti 2019 Kullagården Kävlinge Kl: 14.00 sista anmälan 13 Augusti
Möte. Kom igång med Tekniken, Digitala funktioner, Vardagsekonomi Presenteras av
UtbilningsForum Skåne

16 September 2019 Arkivgatan Lund Kl:14.00 sista anmälan 10 september
Möte. Musik Underhållning av ” Liljas ” 50 – 60 tals musik

14 Oktober 2019

Möllaregården Lund Kl: 14.00 sista anmälan 8 Oktober

Möte. Region Skåne Audionomen Hörselvård berättar
om hjälpmedel m.m.
11 November 2019 Papegojelyckan Lund Kl: 14.00 sista anmälan 6 November
Möte. Österlenarna underhåller oss med 40 – 60 tals musik.

Musik ska byggas utav glädje
SKPF- dagen Torsdagen den 5 september 2019 Törringelund Svedala.
Festen börjar 12:00 till ca 17:00
Bussen avgår från Kävlinge busstation 9:45, Lund Malmborgs turisthållpl 10:15,
Södra Sandby Sparbanken 10:45, Dalby gästgiveri 11:00 och Staffanstorp vid
Netto 11:15
Pris Medlemmar 295:- Icke medlemmar 395:Transport, Mat och Underhållning ingår i priset.
Sista anmälan den 5 Augusti. Till SKPF:s exp. Tis- och Torsdagar 10.00 – 12.00
eller på tel.046-397749 eller Reseledaren Eva Bengtsson tel 070 3912745
mellan kl: 8.00-19.00 OBS Ingen anmälan på mail.
Betalning sker efter anmälningstiden slut den 5 augusti

Ulla konstaterar; -Jag har kommit upp i metallåldern.
– Hur menar du?
- Silver i håret, guld i munnen och bly i benen

Julmarknad på
Fredriksdal Helsingborg
6 December 2019
Nu kommer julen med stormsteg följ med
oss på en fin Julmarknad som inte ligger så
långt bort. På Fredriksdal i Helsingborg
finns det Tomtar och julmys.
Bussen kommer att hämta upp i
Södra Sandby Sparbanken kl: 8.30, Dalby
Gästis. 8.45, Staffanstorp Netto 9.00, Lund Turisthållplatsen vid Malmborgs 9.30 och
Kävlinge station 10.00.
Vi kommer att stanna vid Tegel i Rydebäck för Lunch Kl: 11.30 Efter vi har fått mat i magen
åker vi vidare till Fredriksdal och söker efter tomtar och nissar, tittar på allt julpynt och
smakar på julgodis m.m. Vi har ca 3 tim på oss. Hemfärd ca. 16.30
Kostnad för allt detta är för Medlemmar 200:- icke medlemmar 250:Betalning sker efter anmälningstiden har gått ut den 5 november.
Bindande, minst 30 pers. och max 50 pers. Först till kvarn
Sista anmälan den 5 november Till SKPF:s exp. Tis- och Torsdagar 10.00 – 12.00 eller
på tel.046-397749 eller Eva Bengtsson tel 070 3912745 mellan kl: 8.00-19.00
Obs! Inga anmälningar på mail. Endast på telefon eller besök på lokalen.

Nu går vi in på nya året och nya medlemsmöte Gott Nytt 2020
10 Februari 2020 Laurenti Lund Kl: 14.00 sista anmälan 4 februari
Nomineringsmöte. Polisen informerar om bedrägerier hur vi skyddar oss.
9 Mars 2020 Möllaregården Lund Kl: 14.00 sista anmälan 4 februari
Årsmöte. ”Romantica” kommer med musik från 40-50 talet
Ring Ring skynda nu och tala om
att ni kommer till våra medlemsmöten och resor
Expeditionen är öppen Tisdagar och Torsdagar, mellan Kl: 10.00 – 12.00
Telefon nr. 046-397749. Kom gärna in och anmäl er. Stängt Juli och December
Tyvärr är det svårt att säga vilka bussar som går till medlemsmötena i Lund eftersom busslinjerna ändras. Fråga busschaffören
Vi bjuder på Kaffe och Kaka på medlems mötena.
På årsmötet har vi Faslags bulle
Kultur- och cirkelarrangemang i sammarbete med ABF

Våra Cirklar som vi har på NöbbelövsTorget 23 i Lund. Vi träffas varje Onsdag
förmiddag med Lövsågning. Ojämn vecka på onsdag eftermiddag är det Skånska slott
och jämn onsdag eftermiddag är det Handarbetscirkel.
Torsdags eftermiddag är vi på Hemvärnsgården där vi har matlagningscirkel.
Anmälan göres på expeditionen, kom in så får du veta mer eller ring Tis- och Torsdagar
mellan Kl: 10.00 – 12.00 Tel.046 – 397749
En presentation av er nye Reseledare för 2019-2020.
Mitt namn är Eva Bengtsson gift med Leif har 2 barn och 2 barnbarn. Kommer från Malmö
bor nu i Kävlinge. Som 17 åring började jag mitt arbetsliv inom Kommun och Statliga posten
som brevbärare. Sista 3 åren arbetade jag på förskolor och grundskola.
Jag blev tillfrågad om att ta över efter Gunnel Persson, tyckte det skulle vara intressant.
Jag hoppas att jag kan uppnå era förväntningar på att jag kan finna bra resmål och alla blir
nöjda. Jag tackar Gunnel Persson för de 4 år jag känt henne som reseledare och
förtroendet som hon har lämnat över till mig. Eva Bengtsson
Resor som exempel kommer diskuteras i planerings gruppen i juni, blir Bornholm med
övernattning eller Bohuslän med övernattning
.
Ven för en dag eller Bjärehalvön för en dag. Ni får gärna höra av er på vilka resor
ni är intresserad av så har jag något att gå på. Hälsningar Eva B.

Folksam: Det lönar sig att vara försäkrad hos Folksam. Leif gick och ramlade i april.

Folk rusa fram och hjälpte honom. Man ska ha tur ibland. Bruten tumme och sårskada blev
resultatet.Till Akuten i Lund blir sydd och gipsad, blev skickad till Handkirurgen i Malmö.
Ringde Folksam nästa dag anmälde skadan nu får han en slant för sveda och värk.
Så glöm inte era försäkringar.

Tack för denna gång vi hörs och ses på kommande träffar och utfärder.
Några bilder får vi ha med denna gång också

Våravslutning Matcirkeln

Öppet hus på Nöbbelövstorg i Lund
SKPF avd 24 Lund gm. Eva Bengtsson

