Skåne-seniorens Info-blad för Avdelningens medlemmar

Avd. 52
Nordväst Skåne
Program för
Höstens aktiviteter 2019
Detta program innehåller dels kompletteringar
av årsprogrammet dels några nya aktiviteter
som vi kommer att anordna
under hösten 2019.
Detta program ersätter det ni fick med
Skåne Senioren nr 1 2019.

Anmälan ska du göra till ordföranden:
Gull-Britt Tel 072 54 252 47
eller på våra möten.
Styrelsen

Spara denna folder året ut
Anmälningarna är bindande!!
Bankgironr: 5604-0629

Höstens aktiviteter på Kallenbergsgatan 2
Öppet Hus, som vi har sista fredagen i månaden börjar den 27 september kl 14.00 i Ängelholm.
Vid dessa träffar kommer vi att ha bland annat
information från KPR.
Kaffe serveras. - Alla medlemmar är välkomna!
Qigongen, som leds av Lena Ström, startar den 17
september kl. 10.00 i vår lokal på Kallenbergsgatan.
Anmäl ditt deltagande till Lena.
Tel 070 85 62 170

Fredagen den 30 augusti
Räkafton på ”Kollo” Ängelholm
Festen börjar 16.00
Pris inkl. mat och viss dryck:
100:- ej medl. 150:- (medtag vinglas)
Betalas på ”Kollo”

Torsdagen den 5 september
SKPF dag i Törringelund
Se program första sidan i Skånesenioren
Pris: 385:- Betalas till vårt bankgiro!!
Anmäl dig omgående, så vi kan ordna
samkörning eller buss
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Teknikmässa för äldre i Åstorp
Torsdagen den 10 oktober
På kulturhuset Björnen
12.00 - 19.00
Civilförsvaret serverar ärtsoppa

Vår avdelning kommer att delta med en Monter

Fredagen 18 oktober kl. 14.00
Medlemsmöte - Halvårsmöte
Godtemplargården, Ängelholm

Vi ska då bl. a. besluta om budget, medlemsavgiften,
samt dra upp riktlinjer och aktiviteter för 2020.
Försäljning av våra lotterier och som

avslutning bjuder vi på kaffe

Julmarknad på Bosjökloster
Fredagen den 29 november
Sopplunch på Bialitt
Avresa: Ängelholm 11.00- Åstorp 11.20 Kvidinge 11.30
Pris 250:- Ej medlem 470:Betalas på bussen
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Torsdagen den 5 december.
kl. 13.00 - 16.30
Julfest i Kvidinge Folkets Hus
Traditionsenligt firar vi den annalkande julen
med lite julmat, underhållning och lotteri.
Kommer tomten till oss även i år?
Kanske det. Om vi har varit snälla???
Medlem 150:- ej medlem 225:-.
Betalas på plats

Buss mellan Ängelholm - Kvidinge 30:-, om det
blir tillräckligt många anmälda från Ängelholm

Och så var 2019 slut och
vi går vidare in i 2020
med vad detta år nu kan bära med sig.
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