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Lite hjärngympa!

Inbjudan  ll SKPF Dagen

Parken, Norregatan 46–48, Trelleborg 
Torsdagen den 17 september 

SKPF-dagen börjar kl. 12.00 och slutar 17.00.
Meny: 

Förrä  : Kavring med Gubbaröra 
Varmrä  : Spenat- och färskos  ylld fl äskfi lé med tomatgräddsås och örtstekt strimlad 

pota  s. 1 st lä  dryck 
Kaff e och Fudge Brownie med grädde och bär serveras senare på e  ermiddagen. 

Baren är öppen 

Underhållning och dans  ll Ingvar Fast:s orkester 

Anmälan och betalning senast 7 augus  

Anmälan gör du  ll din avdelning som också ger dig priset!



SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Här hi  ar Du din avdelning där Du 
kan få mer & aktuell info om 
mötesdagar och övriga ak  viteter.

Avd. 5 Helsingborg
Ordf. Sonny Gullberg
Tel exp. 0768 82 77 64
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65    252 19 Helsingborg 
öppe   der: Feb.-Maj & 
Sep.-Nov:  Månd. 10.00-12.00
Torsd. 10.00-12.00
Aktuella möten - Ak  viteter:
Se vidare Distriktets hemsida.
--------------------------------
Avd. 10 Malmö
Ordf. Ulla-Bri   Ma   sson
Exp. Hantverkarg. 6 B
Tel: 040-12 88 50, 
E-post: malmo.avd10@skpf.se
Exp. Måndagar & onsdagar 
10.00 - 13.00, Sommarstängt juli
-----------------------------------------
Avd. 23 Helsingborg
Ordf. Ann-Mari Andersson
0732 011 141
Exp Bergendals villa Bergendalsg. 4
Tel exp. 042/406 12 90 
Ny Exp  d: Onsdagar kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augus   - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Marianne Ek
Exp.  d:  sdagar & torsdagar 10.00 - 
12.00
Tel exp. 046/39 77 49
Stängt juli och december.
Nöbbelövs Torg nr 23.
Box 4033 227 21 Lund 
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se
----------------------------------------
Avd. 25 Kris  anstad
Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. Stridsvagnsvägen 13 (Krinova)
291 39 Kris  anstad
Exp. öppe   der: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kris  anstad.avd25@skpf.se

Avd. 46 Ystad
Ordf. Gullbri   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 fi ka.
---------------------------------
Avd. 52 Nordvästskåne
Ordf. Gull-Bri   Svensson
Tel. hem:  0725 42 52 47
E-post: boulevarden@telia.com
Postadr: Södra Kyrkogatan 4D
265 72 Kvidinge
Bankgironr: 5604-0629
Öppet hus Kallenbergsg. 2
Sista fredagen i månaden 
Info från KPR Ängelhom
Övrig ak  viteter:www.skpfskane.se
---------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Kers   Karlsson
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp.  d: 10.00 - 12.00 torsdagar.
Tel. 070 550 55 93 
E-post: 
avd.55mellanskane@telia.com
---------------------------------
Avd. 59 Trelleborg/Vellinge
Ordf. Willy Andersson
0707 102 902
Kon  nentplan 2
231 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet:  sd. 13.00 - 15.30, ej dec  
Vi har sommarkafe´med exp hela 
sommaren
E-post:  trelleborg.avd59@skpf.se
-------------------------------------------
Avd 64 Landskrona
Ordf. Gunilla Laudon
Tel ordf. 0708 18 77 39 
Exp: Pilåkersgatan 11
Tel: 0418-144 49
Torsdagar 10.00 - 12.00
Exp. Stängd andra torsdagen i 
månaden (medlemsmöte)
Exp stängd 14 juni - 15 augus  .
E-post: landskrona.avd64@skpf.se
Vårt bankgiro är: 5797-2010
-------------------------------------------
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  ll ar  klar i 
”Senioren” är välkomna med di   
bidrag  ll: 
Redak  onssekr. adress, se nedan

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2020 
Nästa nummer utkommer:
Nr. 3  2020 v. 29  (20 juli) 
Presstopp: 5 juni
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 22 juni

Informa  onskommi  én
Sammanträder den: 16 juni 
Redak  onen:
Karl-Erik Oredsson
Gullbri   Adolfsson
Sven Johansson 
Redak  onssekr. 070 884 23 87.    
Orregatan 8, 264 71 Ö. Ljungby
E-post: svenulla1@gmail.com

Ansvarig utgivare:
Bengt Lundholm
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Avd 105 Svedala
Ordf. Ronny Carlström
Exp. Åbjörngatan 9
Postadress: SKPF avd 105
Kommunhuset 233 80 Svedala
Tel: 070 66 17 677
e-post   svedala.avd105@skpf.se  
Exp  der Helgfri  sd. 13.00-15.30
-------------------------------------------
Avd. 205 Helsingborg
Ordf. Bengt Rosenkvist
Tel: 070 57 58 300
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Öppet  sdagar 10.00 - 12.00
Mail: rosenkvist.bengt@telia.com
-------------------------------------------
Avd. 257 Trelleborg
Ordf. Margareta Mårtensson
Tel: 0726 99 12 68
Bryggarg 11M 231 86 Trelleborg
Mail:
-------------------------------------------
Avd. 296 Landskrona
Ordf. Marianne Christensson
Löpareg. 20 C 261 45 Landskrona
Tel: 070 72 30 125
E-post: m.ch@bredband.net



Skånedistriktet
Nöbbelövs Torg 23 Lund
Postadress: Karl-Erik Oredsson 
Blåklints  gen 6   296 34 Åhus
Tel: Vice ordf. 0708-968571
Bankgiro: 5238-2082
E-post: distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2020
Årsmöte Eslöv 2020: 25 mars 
Kick off  2020: 25 - 26 augus  
Halvårsm. Eslöv 2020: 6 okt
SKPF-dagen 2020: Trelleborg
17 September
AU 2020 kl. Samling 9.30: 
7/1, 3/3, 5/5, 28/7, 1/9, 13/10 
10/11
Styrelsen 2020 Samling kl. 9.30:  
14/1, 10/3, 19/5, 25/8, 22/9, 
1/12

Aktuella möten och ändringar:
All  d på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Bengt Lundholm
V. ordf. Karl Erik Oredsson 
Tillf. Kassör Gull-Bri   Svensson 
Sekr. Gunilla Laudon
 
Styrelsen. Bo Rhodin
 Ulla-Bri   Ma   sson
 Ann-Mari Andersson
 Gullbri   Adolfsson
 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. & tele  der: 
måndag  ll torsdag: 09.00 - 
15.00 Fredag: 9.00-12.00
Lunch: 12.00 - 13.00

- 3 -

Till de avdelningar som vill ha kontakt med 
vårt tryckeri som är Ljungbergs i Klippan.

Vår kontaktkvinna heter Siv Linné
Sivs telef. är: 0435-293 13
Mail: siv@ljungbergs.se
Siv hjälper er att få ett pris och övrig information om vad som gäller 
när du vill ha information för din avdelnings inbladning  i Senioren. 
Gäller även annat som t.ex. kuvert och övriga trycksaker till er avd.

E   sorgligt besked om a   vår goda vän och 
distriktskassör Sven Svensson somnade in den 

6 februari 2020
SKPF Distrikt Skånes kassör, 
 dningsredaktör och vän Sven 

Svensson fi nns inte längre 
bland oss. Han har varit ak  v 
i styrelsen i ca. 10 år. Sven av-
led s  lla den 6 februari under 
en resa  ll Kanarieöarna. Sven 
föddes 1936 och skulle 2020 
ha fyllt 84 år. Saknaden e  er 
Sven i vår styrelse är stor. Vad 
tomt det blev. Vid våra styrel-
semöten var det du Sven som 
kom med påpekande, var är 
ar  klarna  ll vår  dning Skåne 
Senioren. Du kände så varmt 
för vår  dning. Du var  dningsmänniska ut i fi ngertopparna. Det 
märktes, det kunde du inte dölja.
Så kom vi  ll punkten ekonomi på våra styrelsemöten. Här informe-
rade du sakligt och bestämt hur vår ekonomi var i Distrikt Skåne, du 
missade inget. Du förklarade och påpekade a   vi följde budgeten, 
inga kons  gheter. Du var noggrann, så ville du ha det. Det kändes så 
tryggt a   veta din otroliga noggrannhet. Balansrapport, Budge  ör-
slag, ja, allt låg under ha  en noggrannhet. Berömmet du all  d fi ck 
i revisionsberä  elserna vid varje årsmöte. Det var så du var Sven.
Våra tankar går  ll Svens hustru Gull-Bri   och deras dö  rar Marie 
och Chris  na med familjer. Vi minns så väl när du dansat  ll or-
kestern på våra SKPF-dagar, när dansen var slut tog du varligt Gull-
Bri  s hand och det blev en puss. Sådan var du Sven. Vi glömmer dig 
aldrig. Saknaden är stor.
Jag och distriktsstyrelsen samt medlemmarna i SKPF kommer a   
sakna honom mycket och en tråkig avslutning på mi   förtroende 
som distriktsordförande i SKPF distrikt Skåne.

Bengt Lundholm                                                                                                                                    
Distriktsordförande



107 medlemmar hade 
hörsammat kallelsen  ll 
avdelningens årsmöte, 106 kom 
och 1 ringde a   hon blivit sjuk, 
fantas  skt. Årsmötet som hölls i 
Surbrunnsparken inleddes med 
gemensam lunch.

Mötet inleddes med en tyst 
minut för a   minnas våra 
kamrater som inte längre fi nns 
med oss.

Bengt Ekstrand utsågs a   leda 

mötet och Ing-Bri   Henningsson 
 ll a   teckna protokollet. 

Verksamhets och ekonomiska 
berä  elserna godkändes och 
mötet beslöt på förslag från 
revisorerna a   bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna 
året.

Gullbri   Adolfsson valdes  ll 
ordförande för y  erligare en 
period,  ll styrelse omvaldes 
också Grietje Thomsen. Mötet 
valde ombud  ll Distrikt Skåne, 
nominerade  ll uppdrag för 
distriktet och förbundet samt 
kongressombud.

Så var det dags för lite 
underhållning. Vi hade inbjudit 
Ystads egen revykung Nils-
Gunnar Snygg, han roade 
oss i nästan en hel  mme, så 
det var många skra  muskler 
som fi ck jobba. Nils-Gunnar 
blandade Max Lundgren med 

lite från nu  da revyer, historier 
som rörde sig både över och 
under bältet, Nisse Ahlroth 
och Ulla Skoog fanns också 
med i tankarna. Nils-Gunnar 
avtackades med hjärtechoklad 
och mycket applåder.

Gullbri   Adolfsson Avd. 46 

- 4 -

Kocken skär upp 
fl äskfi lé

SKPF-pensionärerna avd. 46 Årsmöte.

Inställda ak  viteter pga Corona-viruset
Avd 10 Malmö
Vi har stängt exp fram  ll den 30 
april.

Avd. 23 Helsingborg
All vår verksamhet i april och maj är 
inställd. Det gäller såväl våra med-
lemsmöten den 21 april och 26 maj 
som resan ut i det blå den 27 april.
Vi kommer heller inte ha någon be-
manning å expedi  onen på onsda-
garna under denna  d. Det går a   
nå ordföranden på telefon 0732-
011141

Avd 25 Kris  anstad
Vårmodevisningen den 17 mars 
är inställd. Alla våra ak  viteter är 
inställda i första hand  ll augus   
månad. Vård- och omsorgsboende  
Almhaga den 28 april är inställt, 
även vårmötet den 21 april. Vårut-
färden den 26 maj ställs in.
Vi stänger vår expedi  on. Vi öpp-
nar expedi  onen  igen den 4 au-

gus   kl 10.00-12.00. Det går bra a   
nå styrelsen på telefon 044-100213 
vardagar kl 10.00-20.00.

Avd. 46 Ystad
All verksamhet ligger nere i första 
hand tom 31 maj.
Nås via telefon på exp.  d.

Avdelning 52 Nordvästskåne
Ställer in följande möten
22 april Burgresan Ny  d kommer 
senare. 6 juni Sill o Päror i Ängel-
holm. Lokalen får ej hyras ut.
Vet ej hur det blir med Ut i de blå 
ännu. Ring och kolla den 11 maj.

Avd 55 Eslöv
Stänger sin verksamhet fram  ll 15 
juli. Bussu  ärden ställer vi också in 
på grund av coronan.

Avd 59 Trelleborg
Har stängt all verksamhet fram  ll 
och med den 1 juni.

Avd 64 Landskrona
Alla ak  viteter och medlemsmötet 
den 14 är inställda  lls vidare.Kan 
du också få med City Gross kvi  o 
lämnas i lådan Pilåkersgatan 11.

Övriga klubbar ställer troligtvis 
också sina planerade möten. 
Kolla med respek  ve styrelse eller 
SKPF:s hemsidor.

Nya munskyddet
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Årsmöte SKPF avd 25 Kris  anstad
Tisdagen den 18 februari hade 
SKPF pensionärerna avdelning 
25 Kris  anstad årsmöte på För-
eningarnas Hus i Kris  anstad. 
Ordförande Karl-Erik Oredsson 
hälsade 80-tal medlemmar väl-
komna  ll årsmötet.

Årsmötet inleddes med parenta-
 on och e   ljus tändes  ll minne 

av bortgångna medlemmar.
Anita Johansson läste en egen 

skriven, mycket vacker, dikt.
Till ordförande för årsmötet 

valdes Leif Sivto  . Årsmötes 
förhandlingarna genomfördes 
enligt utsänd dagordning. Verk-
samhetsberä  else för år 2019 
och Revisionsberä  elsen för år 
2019 godkändes av mötet. An-
svarsfrihet för styrelsen bevilja-
des. Övriga val godkändes enligt 
det förslag som valberedningen 
tagit fram.

Karl-Erik Oredsson valdes  ll 
ordförande i 2 år. Styrelseleda-
mot för 2 år valdes Alojzija Mis-
lijevic. Ersä  are e   år valdes 
Inga-Lisa Johannesson och Sven 
Johansson. Styrelsens förslag  ll 
nomineringar distriktet och för-
bundet godkändes av årsmötet.

E  er årsmötesförhandlingarna 

spelade Bengan sina glada och 
uppiggande låtar. Vad skönt det 
var, a   si  a här inne, bland glada 
vänner, lyssna och kanske sjunga 
med. Ti  ade man ut, då såg man 
regndropparna på fönstren och 
längre bort svajade träden be-
tänkligt. Kort sammanfa  ning, 
ruggigt och kallt ute. Vad härligt, 
nu serverades kaff e med Selmor 
och Bengan fortsa  e si   härliga 
framträdande. Vilket fantas  skt 
årsmöte, glädjen var på topp. Ef-
ter fågeldansen tonade Bengan 
ner sina toner och vi gick över 
 ll nästan total tystnad, det var 

bara Sven Johanssons röst som 

hördes när han ropade ut bing-
onumren. Nu var det Bingo som 
gällde.

E  ermiddagen närmade si   
slut e  er bingospelen tackade 
ordförande alla och påminde 
om nästa ak  vitet, vårmodevis-
ning  sdagen den 17 mars. Då 
Damshopen visar vårens och 
sommarens modekläder. Våra 
mannekänger ställer upp med 
glädje, härligt.

Mer informa  on fi nns på vår 
hemsida www.skpf.se.

Vid pennan 
Karl-Erik

Distriktets Årsmöte
Distriktets Årsmöte den 25 mars 
blev inställt. De  a på grund av 
Corona-virusets spridningsrisk. 
Distriktsstyrelsens mål är a   vi 
kan ha årsmöte innan Förbunds-
kongressen. Kongressen är fl yt-
tad  ll den 23-25 juni Distriktet 
gör allt för a   följa de regler 
som förbundet, myndigheter 
och regering rekommenderar. Vi 
uppmanar alla våra avdelnings-
styrelser a   gå in på Förbundets 
hemsida för a   få mer informa-
 on.

Aage Jensen skrev en bok om 
SKPF:s första 50 åriga verksam-
het. Boken heter ”VETERANER 
VÄLJER VÄG” förbundet bildad-
es 1949 och började sin verk-
samhet 1 januari 1950.
Många av er känner eller minns 
honom sedan  digare, jag har 
träff at honom vid e   par  llfäl-
len det var en trevlig man. 
Aage Jensen avled den 29 febru-
ari 2020 i en ålder på 100 år. 

Aage Jensen f.d. redaktör för  dningen Kom-
munalarbetaren
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Apoteken råder alla över 70 år 
och de med underliggande sjuk-
dom a   undvika besök på apo-
teken och i stället låta e   om-
bud hämta ut din medicin. De  a 
för a   minska smi  spridning av 
Corona-viruset bland riskgrup-
per.

Det fi nns fyra sä   som de  a 
kan lösas på.

1: Den som är i behov av med-
icin kan gå in på E-hällsomyndig-
hetens hemsida och registrera 
en digital fullmakt med e-legi  -
ma  on  ll den eller de som ska 
göra inköpen. Då sparas fullmak-
ten i Apotekens system och kan 
användas vid fl era  llfällen hos 
alla apoteksaktörerna.

2: Man kan skriva ut en blanke   
för fullmakt från E-hällsomyndig-
hetens hemsida. Blanke  en 
skrivs under av fullmaktsgivaren 
och tas,  llsammans med legi  -

Undvik apoteken - låt e   ombud hämta ut din medicin

ma  onerna från fullmaktsgiva-
ren och fullmaktstagarna  ll di   
apotek.

Apoteket registrerar fullmak-
ten i systemet, så a   den kan 
nås av alla apoteksaktörer.

3: För a   handla utan fullmakt 
gäller a   den som ska göra inkö-
pet tar med bådas legi  ma  on 
 ll di   apotek.
Men då måste ombudet veta 

vilken medicin du skall ha.
4: Inköp kan göras digitalt hos 

de olika apoteksaktörerna.
Då får du di   inköp hemskickat 

 ll din bostad.
Gå in på valt apoteks hemsida 

och följ instruk  onerna 
Det enda du behöver är e-legi-

 ma  on.
För mer informa  on se apote-

kens hemsidor.

Med anledning av Corona-viru-
sets utbredning har SKPF Pensi-
onärernas verkställande utsko   
fa  at en rad beslut som kommer 
a   påverka förbundets verksam-
het framöver.
Vi håller oss  ll de rekommen-
da  oner och regler som myndig-
heter och regering sä  er upp. 
Senaste myndighetsinforma  on 
fi nns samlad på krisinforma  on.
se
• Vi begär a   kommuner och 

lands  ng använder pensio-
närsorganisa  onernas KPR/
RPR-ledamöter för a   få hjälp 
a   sprida den informa  on som 
gäller lokalt och regionalt
• Den som har inbokat besök 
 ll SKPF pensionärernas kansli 

i Stockholm ska ta kontakt med 
den/de man ska träff a för vidare 
info
• Viking Line ställer in samtliga 
kryssningar med Viking Cinde-
rella mellan den 16 mars och 

den 16 april. 
Samtliga kur-
ser i Möte-
steknik som 
skulle hållits 
under mars, 
april och maj 
månad är in-
ställda. An-

mälda kursdeltagare är medde-
lade.
• Om det uppstår problem a   
inom den  d som stadgarna sä-
ger ha möten där t ex ombuds-
val och nomineringar  ll kon-
gressen ska ske eller årsmöten, 
kan de behöva skjutas upp.  De 
som tror a   det blir nödvändigt 
a   skjuta upp möten tar en di-
rektkontakt med förbundssekre-
terare Karin Liljestrand som han-
terar frågorna.
• Inplanerade mässor under 
närmaste  den lär behöva stäl-
las in.
• Vi kommer a   avgöra från fall 
 ll fall om kanslipersonals in-

planerade resor  ll avdelningar 
och distrikt under den närmaste 
fram  den ställs in eller inte.

SKPF - anpassningar med anledning av Corona-viruset



Calles Kryss nr. 2 2020 för våra medlemmar. 
Vinster: 1:a-pris 3 SKPF-lotter  2:a-pris 2 SKPF-lotter 3:e pris 1 SK-
PF-lott

Sänd in krysset senast den 30 maj 2020  till:

Senioren c/o Gull-Britt Svensson Södra Kyrkogatan 4D 265 72 KVIDINGE
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 2 2020   Endast ett svar per kuvert.
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Calles kryss nr. 2 2020



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 för  dspensionärer oavse   yrke 

eller  digare anställning, all  d välkommen a   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 fi nns där anmälningsblanke   

där du fyller i dina personuppgi  er, adress och telefon.
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Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 1 2020

1:a pris 3  lo  er
Anders Olofsson
Trelleborg

2:a pris 2 lo  er
Inga Dahlin
Ystad

3:dje pris 1 lo  
Lena Johansson
Munka Ljungby

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on


