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Distrikt Skåne
Nu är vi mitt 
i högsomma-
ren. Njut av 
vår vackra na-
tur. Mitt för-
slag är att vi 
förflyttar oss 
lite norr om 
Kristianstads-
slätten. Då 
ser vi tydligt 2 
torn som till-
hör Karsholms 
Gods. Godset 
ligger mellan 
slätt och skog 
i norra Skåne. 
Det har anor 
från 1400-ta-
let. Vrid huvu-
det lite åt vänster, då ser vi Opp-
mannasjön. Mitt förslag är, sätt dig 
ner i gräset njut av bilden du har 
framför dig, koppla av, låt bilden 
fastna på näthinnan. Duka upp den 
medhavda fikan, smaka på kaffet 
och bullen, släng ett ord eller fler 
till de som sitter en bit bort. Då kan 
vi skåningar inte ha det bättre. Det 
finns tusentals fantastiska platser i 
vår skånska natur. Lova mig en sak, 
försök att uppleva några av dessa 
platser i sommar. Medlemmar, 
kom med förslag, så vi kan träffas 
i vår natur. För det här är avkopp-
ling. Var rädd om vår natur och ta 
vara på den, uppskatta, koppla av 

och glöm alla bekymmer. Nu är det 
sommar i Skåne.

Med dessa ord vill jag tacka er 
för det stora förtroende som ni gav 
mig på årsmötet.

Att bli Distriktets ordförande är 
för mig en stor glädje. Jag vet att 
det fodrar stor arbetsinsats, jag 
lovar göra allt vad jag kan för att 
våra medlemmar ska trivas, känna 
trygghet, gemenskap och ha ett 
förtroende för vår organisation. Nu 
i Coronakrisen behöver vi verkligen 
varandra. 

Jag känner trycket som ny ord-
förande. Jag har seglat en hel del i 
yngre år, tankarna går hur ska sku-
tan styras, nu när Bengt Lundholm 

lämnat över ansvaret efter 13 år 
vid rodret. Nu är det mitt ansvar att 
hålla kursen. Hålla kursen, så var 
det Bengt, 

Vilken tur jag har. Bengt, du har 
redan lagt ut rätt kurs. Det är bara 
för mig att försöka hålla den. Ok, 
man kan väl kryssa lite åt babord 
och åt styrbord. Jag vill passa på att 
tacka dig Bengt för allt du lärt mig 
under de år vi känt varandra. Det 
uppskattar jag och därför känner 
jag mig trygg.

Alla är lika mycket värda, visa 
hänsyn, ta ansvar och sprid glädje.

Med dessa ord önskar jag er en 
fortsatt härlig sommar
Karl-Erik



SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

Här hittar Du din avdelning där Du 
kan få mer & aktuell info om 
mötesdagar och övriga aktiviteter.

Avd. 5 Helsingborg   
Ordf. Sonny Gullberg
Tel exp. 0768 82 77 64
E-post: helsingborg.avd5@skpf.se
Exp. Söderg. 65    252 19 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. Ulla-Britt Mattisson
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 tid: Onsdagar kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augusti - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se
-----------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Marianne Ek
Exp. tid: tisdagar & 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 Kristianstad
Ordf. Karl-Erik Oredsson
Tel. Bostaden: 0708 96 85 71
Tel. exp. 044/10 02 13
Exp. Stridsvagnsvägen 13 (Krinova)
291 39 Kristianstad
Exp. öppettider: Tisdag 10.00 - 12.00
E-post: kristianstad.avd25@skpf.se

Avd. 46 Ystad
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:  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 aktiviteter:www.skpfskane.se
 ---------------------------------
Avd. 55 Eslöv
Ordf. Kersti Karlsson
Exp. Medborgarhuset, Söderg. 29
241 30 Eslöv
Exp. tid: 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
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet: tisd. 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 augusti.
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 till artiklar i 
”Senioren” är välkomna med ditt 
bidrag till: 
Redaktionssekr. adress, se nedan

Utgivningsdagar för  
Skånesenioren 2020 
Nästa nummer utkommer:
Nr. 4  2020 v. 46  (6 nov) 
Presstopp: 1 oktober
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 1 oktober

Informationskommittén
Sammanträder den: 12 okt.
Redaktionen:
Karl-Erik Oredsson
Gullbritt Adolfsson
Sven Johansson 
Redaktionssekr. 070 884 23 87.    
Orregatan 8, 264 71 Ö. Ljungby
E-post: svenulla1@gmail.com

Ansvarig utgivare:
Karl-Erik Oredsson

- 2-

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 tider Helgfri tisd. 13.00-15.30
-------------------------------------------
Avd. 205 Helsingborg
Ordf. Bengt Rosenkvist
Tel: 070 57 58 300
Exp: S. Storgatan 36
252 23 Helsingborg
Öppet tisdagar 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 
Blåklintstigen 6   296 34 Åhus
Tel: Ordf. 0708-968571
Bankgiro: 5238-2082
E-post: distrikt.skane@skpf.se

Verksamhetsplan 2020
Årsmöte Eslöv 2020: 17 juni
Kick-off 2020: 22-23 sept.
Halvårsm. Eslöv 2020: 6 okt.
SKPF-dagen inställd år 2020

AU 2020 kl. Samling 09.30:
7/1, 3/3, 5/5, 28/7, 1/9, 
13/10, 10/11

Styrelsemöte 2020 
Samling kl. 09.30:
14/1, 10/3, 19/5, 25/8, 22/9, 
1/12

Aktuella möten och ändringar:
Alltid på vår hemsida.

www.skpfskane.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Karl Erik Oredsson 
V. ordf. Gullbritt Adolfsson
Kassör Gull-Britt Svensson 
Sekr. Gunilla Laudon
 
Styrelsen. Sonny Gullberg
 Ulla-Britt Mattisson
 Ann-Mari Andersson
 Marianne Ek
 Lena Ström
 Eva Broman  
 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
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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.

Tyvärr blev det ingen vårmode-
visning den 17 mars på Hemgår-
den i Kristianstad.  Corona-viruset 
slog till med full kraft från klarblå 
himmel. Vår förening fick ställa in 
alla aktiviteter under våren 2020. 
Det var väl ingen som kunde i sin 
vildaste fantasi tro, att något så-
dant kunde hända i modern tid. 
Modevisningarna är höjdpunkter 
bland våra aktiviteter. Linda från 
Damshopen presenterar sitt utbud 
av kvalitetskläder på ett glädjan-
de sätt, mannekängerna stortrivs, 
publiken lika så. Detta gick vi mis-
te om. Vad gör vi, hur vi än vänder 
och vrider på aktiviteterna så kom-
mer vi till samma resultat, de går 

inte att genomföra för tillfället. Det 
finns en ljusning, Linda har öppnat 
sin Sjöbod i hamnen i Åhus. Besök 
hennes butik, här presenterar Lin-
da på sitt glada lättsamma sätt, lät-
ta sommarkläder och lite REA samt 
en del herrkläder. SKPF-medlem-
mar försök att komma till bryggan 
vid helge å i Åhus. Ät en bit mat, 
köp en glass och besök Lindas Sjö-
bod. Håller ni avstånd till de ni inte 
känner, då går det bra. Med dessa 
ord vill jag önska er alla en riktig 
skön sommar.

Vid pennan
Karl-Erik

Avd 25 Vårmodevisning med våra mannekänger.

Avd 59 i Trelleborg
All vår verksamhet fram tom 31 au-
gusti är inställd.
Undantag tisdagar i augusti mellan 

kl.13.00.15.00 då vi har expeditio-
nen öppen. 
Exp. tel: 0709 522 974 eller ordf, 
0707 102902

”Inställda aktiviteter pga Corona-viruset”.
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Vår familj har som tradition att åka skidor i 
svenska fjällen en vecka om året. I år pack-
ade vi en hyrd minibuss fredagen den 6 
mars. Vi var 5 st familjemedlemmar som 
satte sig i bussen tidigt på lördagsmorgon 
för att göra en transport på närmare 80 
mil. Stötenfjällen i Dalarna var målet.

Solen lyste strålande när vi passerade 
Karlstad, så skall det vara.

Vi passerade Värmlandsporten och nu 
började vi se lite snö i vägkanterna. Skym-
ningen började visa sig när vi passerade 
Vasaloppstarten. Nu började snövallarna 
bli höga. Säkert närmare två meter på 
sina håll. Vintervägbanan var redan ett 
faktum. Några av oss hade dämpat sin 
hunger genom godispåsen, när vi svängde 
in på Stötenfjällens område. Här stod en 
livs levande älg vid vägkanten och hälsade 
oss välkomna. Snabbt checkade vi in på 
lägenhetshotellet, handlade mat. En god 
middag intogs. Då var det bara att göra 
klart för morgondagens övningar. Hjälm 
glasögon, ryggskydd, kläder, skidpjäxor 
och skidor. Ok, nu var allt på plats. Snart 
sov hela gänget, gammal som ung.

Klockan hördes svagt vid 7-tiden på 
morgonen. Första frukosten dukades 
fram. Alla tittade ut. Näää vad är detta för 
väder. Regn och blåst. Det var ett faktum 
och vi som hade beställt kanonväder. På 
med utrustningen och ut, det var ett mås-
te.

Tyvärr var vädret sämre än vi trodde. 
Ett par dåliga åk blev det, sedan var det 
hem och byta till torra kläder. Mer åk blev 
det inte denna dag. Ungdomarna tog sig 
till after ski och vi i mogen ålder fixade en 
fantastisk middag. 

Helt plötsligt var det morgon igen. Nu 
var det lite bättre väder. Regnet hade 
övergått till snöfall. På med utrustningen, 
nja det kändes rätt bra. In i stolliften och 
upp på fjället. Var är nerfarten, det var 
frågan när vi stod på fjällets högsta topp. 
Ungdomarna försvann i snöyran. OK, då 
var det väl bara att åk, som Stenmark sa 
en gång. Det gick förvånansvärt bra, även 
om backarna inte bjöd på sitt bästa. Vin-
den och snöfallet avtog inte så till sist fick 
min fru och jag ge oss. Nu fick det vara. 
Ungdomarna bytte om, det var after ski 
som gällde. Dag två gick mot sitt slut. Väd-
ret, vädret det var den stora frågan. Hur 
skall det bli dag tre.   

Klockan ringde som vanligt. Solstrålar-
na letade sig in mellan de fördragna gardi-
nerna. Vad ljust det är, har vi försovit oss. 
Nä, det var klarblå himmel och 7-8 grader 
kallt. Vilken morgon. Frukosten gick lätt 
ner. På med kläderna, hjälmen satt rätt, 
glasögonen var med. Upp i liften, 8 st skid-
åkare tog denna sittlift och det bar uppåt 

mot fjälltoppen, tio till tjugo meter över 
marken.

Vilken utsikt, helt bedårande när man 
tittar ut över fjällvärlden från fjälltoppen. 
Solen stod över grantopparna och solstrå-
larna lyste upp en fantastiskt välpistad 
backe. Nu var det bara att åka. Utför gick 
det. Vi i mogen ålder hoppade över de 
brantaste backarna som kallas för svarta 
backar. Men övriga var det inga problem 
med. Det var lätt åkt, fort gick det. Vi låg på 
lite över 50 km/tim, det var lagom för oss. 
Vår son sa, pappa du är nog äldst i backen. 
Men du kör absolut inte sämst. Både jag 
och min fru kände det så, vi svepte förbi 
många. Vilken dag, helt otrolig. 7-8 minu-
ter tar varje åk. Hur många gånger vi åkte 
den förmiddagen, vet vi inte, vi tappade 
räkningen. På eftermiddagen åkte vi en 
backe som var tre km lång. Vi var så stol-
ta, inte en gång behövde vi stanna för att 
vila benen. Här åkte vi många gånger på 
eftermiddagen. Klockan närmade sig fyra 
på eftermiddagen. Ok nu ger vi oss.

Ute en hel dag, då kräver kroppen mat. 
God middag som vanligt.

Sedan var det skönt att kasta sig i en 
skön fåtölj och bara koppla av efter dagens 
roliga åk.

När vi vaknade dag fyra, sken solen lika 
intensivt som förra morgonen. Vad härligt, 
det blir en bra dag, det var alla överrens 
om. Helt plötsligt stod vi bara där och vän-
tade på att sätta oss i sittliften. Några ord 
med främlingarna vid sidan om oss i liften 
blev det alltid. Vad fri man känner sig när 
man börjar åka sakta ner för fjällsidan. Far-
ten ökar och nu blir koncentrationen på 
hur det ser ut framför skidspetsarna. Helt 
plötsligt är man nere vi liftingången igen. 
Det här upprepas många många gånger 

under dagen. Du som läser detta funde-
rar kanske på, blir det inte lite tjatigt. Sva-
ret är, det här är otroligt roligt. Fina vyer, 
frisk luft och så väntar en god middag på 
kvällen. Finns det något bättre, inte vet vi. 
Vädret presenterade en temperatur mel-
lan minus 5 till minus 10 grader och klart 
väder resten av veckan. Vilken tur vi hade. 
Tänk att stå längst upp på fjälltoppen och 
titta ut över fjälltopparna i Dalarna och in 
i Norge. Vilken känsla, en tvekan uppstod 
att åka ner. Vilken njutning att bara stå stil-
la och låta ögonen svepa över det snötäck-
ta landskapet. Lite vind var det för snön 
fög lite runt skidorna. Kylan känns inte, 
solvärmen märks markant vid den här 
årstiden. Bilderna från fjälltoppen lagras i 
hjärnan och de kommer fram då och då. 
Detta glöms aldrig. Den härliga fantastis-
ka veckan började gå mot sitt slut, då var 
det sista åket som gällde. Lite tvekan på 
fjälltoppen, sedan bar det nerför. Då var 
tankarna borta på att det var sista åket. 

Det som återstod var att lämna in de 
felfria skidorna i butiken. Bara det var fan-
tastiskt. Armar och ben var hela, kondi-
tionen kändes riktigt bra. Kolla vädret för 
morgondagen för då hade vi 80 mils kör-
ning framför oss. Kl 06.00 ringde klockan. 
Nu var det packning som gällde. Någon 
timme senare låste vi lägenheten för sista 
gången denna säsong. Bussen var packad, 
vi vände den mot Skåne och vinkade adjö 
till vårt underbara Stötenfjällen. Solen 
lyste intensivt upp hela den snörika fjäll-
världen. Vi tackade för oss och körde mot 
våren i Skåne. Vår vintersemester år 2020 
var slut.
  
Vid pennan
Karl-Erik

Familjen på Vintersemester
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Den 28 april fick jag besök på kon-
toret av ”Mästaren av naturfoto-
grafer” och f.d. elektriker Dick Pers-
son från Löddeköpinge.                    

Han ville gärna komma ut och 
berätta om sitt fritidsintresse foto-
grafering. Det stora zoologiska ge-
nombrottet blev i landet Qatar där 
han var stationerad i 3½ år. Landets 
informationsminister visade stort 
intresse för fotografiskt dokumen-
tera landets vilda djurliv och under 
pompa och ståt fick Dick överläm-
na 44 signerade foton till landets 
Nationalmuseum.

Främst är det om Libyens djurliv. 
Libyen är mest känd för att bestå 

av olja, sand och åter sand. Lan-
dets djurliv har vi sällan sett på bild 
eller film. Kanske inte så konstigt, 

eftersom Dick Persson var världens 
förste naturfotograf som zoologiskt 
och fotografiskt dokumenterade 
detta. Dokumentationen har belö-
nats med internationella utmärkel-
ser  bl.a prisades Dick Persson 1987 
av Libyens härskare Khadaffi med 
utmärkelsen ”Quality of Benghazi”

Om detta kommer han hålla ett 
föredrag och bildvisning på vårt 
medlemsmöte den 10 november 
kl: 14.00 på Arkivgatan i Lund.  

Jag som fick information och tid-
ningsurklipp och vill hjälpa till att 
publicera detta till andra SKPF av-
delningar heter Eva Bengtsson                                
   

En dag på SKPF:s kontor avd. 24 i Lund.

Distriktets årsmöte hölls traditions-
enligt i Medborgarhuset i Eslöv en 
17 juni.   

På grund av rådande omständig-
heter, med Coronaviruset runt om 
oss var det svårt att få till ett års-
möte med god säkerhet. Alla hade 
hoppats på att pandemin skulle ge 
med sig, därför flyttades årsmötet 
framåt i tiden. På vårt styrelsemö-
te i Skäralid den 19 maj bestämdes 
riktlinjerna för vårt årsmöte. Det 
blev reducerat deltagande, max ett 
ombud per avdelning.  Underhåll-
ning och middag togs bort av sä-
kerhetsskäl.

Den 17 juni samlades vi i stora 
salen efter morgonfikat. Ordföran-
de Bengt Lundholm hälsade oss 
alla hjärtligt välkomna till vårt ef-
terlängtade årsmöte. Vi höll en tyst 
minut för att hedra våra avlidna 
medlemmar och särkilt till vår kas-
sör och vän Sven Svensson.

Gunilla Laudon läste upp om-
budslistan, som fastställdes. Kal-
lelsen till årsmötet godkändes och 
till ordförande för årsmötet valdes 
Bengt Lundholm och som sekrete-
rare valdes Gunilla Laudon. Ord-

förande Bengt Lundholm fortsatte 
med dagordningens punkter som 
godkändes. Kassören föredrog bok-
slutet för 2019 samt budget 2020. 
Revisor Ioana Cimperu läste upp Re-
visorernas berättelse, som godkän-
des. Styrelsen beviljades ansvars-
frihet för verksamhetsåret 2019. 
Lena Ström från valberedningen 
läste upp valberedningens förslag 
som godkändes. Bengt Lundholm 
hade meddelat att han avgår som 
ordförande. Till ny ordförande på 
2 år valdes Karl-Erik Oredsson. Det 
blev några nyval i styrelsen, men i 
stort behöll styrelsen sina ledamö-
ter. Bengt Lundholm avtackade Bo 

Rhodin och Bengt Bengtsson som 
varit styrelsemedlemmar i många 
år. Gunilla Laudon som fyllt 75 år 
gratulerades.  Karl-Erik Oredsson 
tackade för det stora förtroendet 
som ny ordförande. Ansvar med 
glädje är hans arbetsmål. Karl-Erik 
Oredsson tackade Bengt Lundholm 
för den stora arbetsinsats som han 
gjort under 13 år som distriktsord-
förande och önskade honom lycka 
till i framtiden.

Ett stort tack till Bengt Bengtsson 
som ordnade möteslokalen i Med-
borgarhuset.

Distriktets årsmöte 2020
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Distrikt Skånes styrelse genomför-
de ett naturnära styrelsemöte den 
19 maj kl 11.00 på Skäralid. Närma-
re bestämt på gräsmattan vid Gula 
villan i Skäralid.

Styrelsen har länge försökt att 
få till ett styrelsemöte. Men det 
är inte lätt med tanke på Coronas 
spridningsrisk. 

Vi alla hade hoppats på fint vä-
der med en temperatur runt 20 
grader. Tyvärr blev det inte så.

Många hade regn när vi startade 
hemifrån. Men när vi kom till Skä-
ralid då höll det upp. Temperaturen 
höll sig på sina blygsamma 10 gra-
der. Personalen på vandrarhemmet 
hade torkat av trädgårdsmöblerna, 
med hjälp av medhavda dynor och 
filtar blev det rätt bra. Vi placera-
de ut bord och stolar som Folkhäl-
somyndigheten rekommenderar. 
Två meter mellan deltagarna. Det 
var fortfarande mulet när ordfö-
rande Bengt Lundholm förklarade 

mötet öppnat.
Dagordningen godkändes och 

paragraferna klarades efter hand.
Kassarapporten godkändes, SK-

PF-dagen ställdes in. Förslaget 
blev att avd 59 Trelleborg blir värd 
år 2021. Kick-Offen beslutades att 
Gull-Britt, Gunilla och Karl-Erik un-
dersöker ny tid. Platsen blir på Skä-
ralid.

Styrelsen beslutade även att Di-
striktets årsmöte blir den 17 juni kl 
10.00 på Medborgarhuset i Eslöv. 
Vi börjar där med fika kl 09.30. Un-
derhållning och lunch är inställt. På 
grund av Coronakrisen så begrän-
sas deltagarna till det minimala. 
Det blir bara ett ombud/avdelning.

Kallelse med alla handlingar 
skickas ut till avdelningarna.

Vi har ett samarbete med SPF 
och PRO, ett telefonmöte är plane-
rat den 25 maj.

Mötet kommer att handla om en 
konferens den 10 nov.

Mötet behandlade även Seni-
ormässan den 16-18 september 
i Malmö. Styrelsen bestämde att 
SKPF inte skall vara med i höst.

Mötet gick mot sitt slut, det bör-
jade bli lite svalt. Molnen började 
att skingra sig men temperaturstig-
ningen var blygsam. Alla var nöjda 
med mötet, besluten var bra och 
nödvändiga. Det blev inga övriga 
frågor, ordförande Bengt Lundholm 
tackade alla som kommit till detta 
lite annorlunda styrelsemöte i det 
gröna och avslutade styrelsemötet.

Efter mötet gratulerade vi vår 
kassör Gull-Britt Svensson som fyl-
ler 80-år den 23 maj.

Blomma och presentkort och 
många distanskramar blev det.

Därefter skildes vi åt och tro det 
om ni vill vi fick klarblå himmel 
med fin sol resten av dagen.

Vid pennan Karl-Erik

Distriktets Styrelsemöte i Skäralid

Inte kunde vi ana vad denna stor-
miga dag skulle föra med sig. Det 
började med att vår underhållare, 
Maria Rosensköld, ringde och sade 
att hon inte vågade ge sig ut i det-
ta stormiga väder. Två gentlemän 
erbjöd sig att hämta henne. När 
hon väl var på plats berättade hon 
om sitt liv och leverne i Colombia. 
Hennes berättelse fylldes ut med 
sång och bilder på ett mycket un-
derhållande och trevligt sätt. Kaffe 
och kakor serverades och ordf. in-
formerade om årets verksamheter 
innan eftermiddagens samman-
komst avslutades.

Redan när vi kom hem och nyhe-
terna om ”Coronas” framfart tagit 
fart fick vi i stället för att hälsa våra 
medlemmar välkomna avboka alla 
våra arrangemang och aktiviteter. 

Det värsta i dag är att ingen rik-
tigt vet var, när och hur det ska slu-
ta. All den entusiasmen  som fanns 
har bytts till en massa frågetecken. 
Då många av oss själv befinner sig 
i riskzonen för 70 + begränsas våra 
möjligheter till andra handlingar. 
Trots att all vår verksamhet ligger 
nere till och med den 31 augus-
ti är vi beredda att starta upp så 
snart berörda myndigheter ger sitt 

tillstånd. Vår förhoppning är att vi 
kan ses i september och att Ni alla, 
trots nuvarande restriktioner kan 
få en trevlig sommar.

Willy Andersson/ordf.

Avd. 59, Trelleborg/Vellinge, Trivselträff 12/ 3–2020.
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SKPF avd 25 i Kristianstad hade 
styrelsemöte den 16 juni. Tommy 
Åkessons trädgård blev vårt styrel-
serum denna gång. 7 st styrelsele-
damöter hade samlats. Ordförande 
Karl-Erik Oredsson förklarade mö-
tet öppnat. Budgeten och några 
rapporter presenterades. Vi vill på-
minna om att det finns information 
om Coronaviruset på vår hemsida 
www.skpf.se/avdelningar/skane/ 
kristianstad-avd-25. Styrelsen be-
slutade att ställa in Trivselträff den 
1 september och Höstmodevis-
ningen den 22 september.

Höstmötet den 13 oktober och 
Caféträffen den 3 november bör 
vi kunna genomföra. Styrelsens in-
riktning är att vi hyr in oss på någon 

restaurang för att fira vår Julfest i 
december månad. SKPF-dagen den 
17 september i Trelleborg är in-
ställd.

Seniormässan i Malmö den 16-
18 september utgår för SKPFs del. 

Mer information finns på vår hem-
sida, ni kan även ringa på vår tele-
fon 044-100213 vardagar mellan kl 
10.00-20.00

Styrelsen önskar er alla en fort-
satt fin sommar.

SKPF avd 25 i Kristianstad 


