
  

      Lundasenioren                                                           

 Information till SKPF:s medlemmar avdelning 24                                                     

                               Lund Staffanstorp Kävlinge      Nr 1 Januari 2020  

                                                                          GOTT NYTT ÅR 2020 
Välkomna nya och gamla medlemmar  Då har ytterliggare ett år gått. Hoppas allt har varit bra.                          
I detta nummer berättar vi om vad som kommer att hända på våra Medlemsmöte, Cirklar och                         
om vår utfärd som bara blir en i vår men med fler dagar. 

Utfärden i år blir Rundtur på Bornholm med 2 övernattningar vilket jag hoppas ni följer med på. 

                               Bornholm den 25 – 27 Maj 
Åk med och se en del av Bornholm: 

Rönne.  Aakirkeby.  Jonskapell.  Nexö.  Hammershus.          
Dueodde. Gudhjem. Svaneke. Österlars kyrka. 

Resan göres i sammarbete med Tjörnarpsbuss som tar oss   
med på utflykter på Bornholm. 

Dag 1 Efter uppsamling åker vi till Ystad Kl: 8.30 går båt till             
Rönne –Rytterkneckten. Egen tid för lunch och egna promenader. 
Samling och avfärd till hotellet som heter ”Green Solution House”       
Efter vi installerat oss serveras det middag. 

Dag 2 Frukost. Utfärd till Jonskapell, Hammers hus, i Gudhjem gör vi ett stopp för lunch och egna promenader.        
Vill du delta i lunchen som serveras på en fiskrestaurang meddelas detta vid bokningen då har vi priset klart. 
Vidare mot Svaneke,  Österlars kyrka och sedan hotellet där middag väntar. 

Dag 3 Frukost och utcheckning och mot nya äventyr, Aakirkeby, Nexö, Dueodde, (Vingård visning + lunch                           
tillkommer ca 250:- Sek)  Rönne citadell,  Rönne och fika sedan hemfärd.                                                                         
Båten avgår Kl:16.30 sedan vidare till våra uppsamlingsplatser. 

Reservation för ev. ändringar. 

Pris: Medlemmar 3495:-/person, icke medlemmar 3695:-/person, tillägg för enkelrum 825:-  Priset baserat            
på 30 personer. I priset ingår Buss, Båt, vägskatter, övernattning i dubbelrum med halvpension, inkl. moms.                                    
OBS! Dryck ingår inte i middagarna 

Luncher/entrér ingår INTE i priset. Entré kan tillkomma på vissa av besöken. Frivilligt om man vill gå in.                                                       
Bussafika till självkostnadspris. 

Anmälan och frågor sker till SKPF:s expeditionen Tis- Torsdagar 10.00 – 12.00 tel. 046-397749 eller till 
Reseledaren Eva Bengtsson Tel. 070 3912745 mellan kl. 8.00 – 19.00 

Betalning sker efter anmälningstiden slut den 31Mars och då skickas inbetalnings avin ut. 

Minst 30 personer för resan ska bli av.  Bindande.  Vid ev. förhinder krävs läkarintyg för att få pengarna         
tillbaka.  Först till kvarn.  

Uppsamling: Kävlinge Station 6.00, Lund 6.20, S.Sandby 6.40, Dalby 6.50 och Staffanstorp 7.00              
Ystad 8.00.    Kom gärna 10 min. innan utsatt tid. 

OBS! Inga anmälningar på mail. Endast anmälningar på lokalen eller telefon. 

 



Medlemsmöten för våren 2020 
10 Februari   Träffpunkten Laurentiigatan,  S:t Laurentiigatan 18   Lund                                                              
Kl:14.00                                                                                                                                                           
   Nomineringsmöte.                                                                                                                  
   Sören Andersson berättar om Seder och Bruk vid död och begravning. 

                               Sista anmälan den 4 Februari 

Ring nu och tala om att ni kommer till våra medlemsmöten.                                                  
Expeditionen är öppen Tisdagar och Torsdagar mellan Kl: 10.00 – 12.00 Tel. 046 - 397749                             
Eller Lilian Jönsson Tel. 070 5260639. Kom gärna in och anmäl er.                                                          
Vi bjuder på Kaffe och Kaka på medlems mötet.  

 

9 Mars           Träffpunkt Möllaregården  Landsdomarevägen 3   Lund                                                           
Kl:14.00    Årsmöte                                                                                                                                                  
   ” Romantica ” spelar och sjunger för oss     

                   Sista anmälan den 3 Mars 

Ring nu och tala om att ni kommer till våra medlemsmöten.                                                  
Expeditionen är öppen Tisdagar och Torsdagar mellan Kl: 10.00 – 12.00 Tel. 046 - 397749                             
Eller Lilian Jönsson Tel. 070 5260639. Kom gärna in och anmäl er.                                                          
Vi bjuder på Kaffe och Fastlags bulle. 

 

20 April           Träffpunkt Papegojelyckan   Falkvägen 14  Lund 
Kl: 14.00         Medlemsmöte.                                                                                                                            
     Lars Hector berättar om ”Anita Ekberg Den sista Divan”  

                                              Sista anmälan den 14 April 

Ring nu och tala om att ni kommer till våra medlemsmöten.                                                  
Expeditionen är öppen Tisdagar och Torsdagar mellan Kl: 10.00 – 12.00 Tel. 046 - 397749                             
Eller Lilian Jönsson Tel. 070 5260639. Kom gärna in och anmäl er.                                                          
Vi bjuder på Kaffe och Kaka på medlems mötet. 

 

 

 



 

11 Maj            Studiebesök på Lommas hjälpmedelteknik i Lomma Tenngatan2   
Kl: 14.00         Vi tar oss till Hjälpmedelcentralen i Lomma och har medlemsmöte där. Sedan blir                        
     vi guidade genom att personal visar och berättar vad som finns för hjälpmedel.                                    
     Kaffe och kaka kommer de att bjuda på. 

Hur vi tar oss ut där? Genom att kanske samåka eller ta buss nr 139 Järngatan Hållplats.                      
Den går 2 ggr. i tim.  Promenad på ca 3 min från busshållplatsen. Ring och fråga om något är oklart.           
Kan du tänka dig att ta någon annan med i bilen så ring oss på expeditionen 

                                   Sista anmälan den 5 Maj 

Ring nu och tala om att ni kommer till våra medlemsmöten.                                                  
Expeditionen är öppen Tisdagar och Torsdagar mellan Kl: 10.00 – 12.00 Tel. 046 - 397749                             
Eller Lilian Jönsson Tel. 070 5260639. Kom gärna in och anmäl er.                                                                                             

OBS vi har stängt JULI månad. 

 

17 Augusti       Träffpunkt Laurentii  S:t Laurentiigatan18  Lund 
Kl: 14.00          Medlemsmöte                                                                                                                      
      Barbro och Lars spelar för oss ( Barbro är en av systrarna i Göingeflickorna             
      och Lars spelade med i dansbandet Arizona Brass)                                                                    

                                                    Sista anmälan  den 11 Augusti                              

Ring nu och tala om att ni kommer till våra medlemsmöten.                                                  
Expeditionen är öppen Tisdagar och Torsdagar mellan Kl: 10.00 – 12.00 Tel. 046 - 397749                             
Eller Lilian Jönsson Tel. 070 5260639. Kom gärna in och anmäl er.                                                          
Vi bjuder på Kaffe och Kaka på medlems mötet.            

                 Kultur- och Cirkelarrangemang i sammarbete med ABF 

 

Söta Britta! Du är solen i mitt liv                    -Älskade! Låt oss vandra genom livet tillsammans!                                                                                                          
- du är som ett milt vårregn                           -Vandra? Du sa ju du hade bil!                                                                                                                   
- som en ljum sommarvind                                                                                                                                                              
- som vita lätta moln                                                                                                                                             
-Du Harald! Är det ett frieri eller                                                                                                                                                
en väderleksraport                                            

 

 

 

 



Glöm ej våra studiecirklar som vi har varje Onsdag förmiddag Lövsågning, och varanan eftermiddag                    
som är Handarbete, Kyrkor i Skåne. Vi kommer att anordna cirklar i hur vi använder vår telefon                             
med bl.a lägg in en app i telefonen. Cirklar som vi kan starta är Försäkringar vad                                                                                      
vi ska ha den för. Trafik och säkerhet, Våldet går inte i pension m.m.                                                                                                                                                                                                                                
Hör gärna av er så får ni veta mer om när vi startar och även vad ni vill ta upp i                                                        
våra cirklar.  Vi samarbetar med ABF. 

 
 

                                                
Styrelsen börjar bli till åren och vi behöver lite friska tag och ideér. Därför söker vi medlemmar                           
som vill vara med att deltaga i våra styrelsemöten och skapa en bra förening. Är du intresserad att                   
deltaga i någon sorts uppdrag i styrelsen så är du välkommen att ta kontakt  med oss. Var inte                    
rädd för vi kommer ge dig utbildning i de olika uppdragen. Vår ordförande Bengt Lundholm och        
någon till kommer sluta sina uppdrag 2020.   

 

 
Folksams nya regler och förordningar har kommit oss till vår kännedom 

Du som nyligen gått i pension ska själv ta kontakt med Folksam och tala om att ni blivit medlem                
i SKPF:s pensionärsförening så att er försäkring blir registrerad och ni blir försäkrade. Det går inte 
automatiskt längre. Ring Folksams Kundservice Tel. 0771 – 950950 så berättar de mer. 

 

                                             Lite bilder vad som hänt hösten 2019 

Hantverksmässan på Papegojelyckan                                Utflykt till bl.a  N.S. Wienery i Simrishamn 

           den 24 oktober 2019                                                         den 27 september 2019 

                       
Julmarknaden till Fredriksdal i Helsingborg 2019 var det 38 medlemmar som följde med oss ut. 

Nu ser vi fram emot den 25-27 maj som är resan till Bornholm. Samt våra medlems möten                                  
Och att våren kommer med sol och värme.  Väl möt igen i nr 3 2020                                                                                                                          
                                                         

                                                                               Foto och författare av tidningen är Eva Bengtsson 


