SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge
Nr 1: 2021-01-11
WA
(författad 2020-12-03)

Söderslätts Kommunalpensionärer
En pensionärsförening för alla
pensionärer
Skåne-seniorens info-blad för Avdelningens medlemmar

SKPF:s program vid Trivselträffar 2021
Anmäl ditt deltagande på lista eller telefon till expeditionen eller
styrelsemedlem senast måndagen innan aktuell aktivitet.
Deltagaravgift 20 kr/person inkluderar kaffe och kaka.
SKPF- dagen, Gås och Julsamkväm har egen prissättning
11/2
11/3
15/4
14/10
11/11
9/12

Årsmöte
Trivselträff
Trivselträff
Höstmöte
Gås med dans
Julsamkväm

13.30 Parken Trelleborg,
13.30 Parken Trelleborg, (ev Årsmöte)
13.30 Parken Trelleborg,
13.30 Parken Trelleborg,
13.00 - 17.00 Parken Trelleborg,
13.30 - 16.30 Parken Trelleborg.

(Reservation för förändringar p,g,a Corona mm.)

Före detta SPRF & SKPF Avd. 257.
Att tvingas lägga ner en förening är den sista utvägen att upphöra med den
verksamhet man varit medlem och engagerad i. Många försök görs innan
ett beslut om nedläggning fattas. Vi har full förståelse för de frågor som
medlemmarna i före detta avdelning 257 kan ställa och hoppas att de som
överflyttas till Avd. 59 ska kunna få svar på sina frågor, trivas och känna
gemenskap tillsammans med oss.

Vi hälsar alla medlemmar från Avd. 257 Välkomna till Avd 59
.
RESOR: På grund av den pågående Corona epidemin finns i dagsläget inga resor eller
andra aktiviteter beslutade utöver de som finns i vårt veckoprogram (se bifogade
sidor). Eventuella framtida aktiviteter kommer att tillkännages genom Radio SKPF
Avd. 59 på våra olika sammankomster och hemsida.
12/8–2021 Grillning, Östervångsparken kl. 13.30 tag med eget grillgott
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Måndagar: Frukostträff kl. 09.0011.00 Kontaktperson, May-Britt
Andersson, telefon 0410-146 48. Börjar
25/1.
Måndagskvällar: Spelmanskvällar
för den som spelar något instrument,
Anmäl ditt intresse till Bertil Åkesson.
Tisdagar: Öppet Hus kl. 13.00 – 15.00.
För Er som vill träffas och umgås en stund
i grupp eller enskilt. Våra cafévärdar
serverar kaffe eller Te med kaka till ett
pris av 20 kronor. Börjar 26/1
Gubbaröran, eget schema.
Onsdagscanasta kl. 09.00 – 12.00
Fortsätter som tidigare med hjälp av
medlemmar i gruppen.
Vår expedition och samlingslokal.
Expeditionen är öppen tisdagar mellan
Kl.13.00 – 15.00 utom december.

Onsdagar: Nytt, Canasta kl. 13.00 –
16.00 canastaspel och fika i samlingslokalen. Kontaktperson, Kisse Pedersen
telefon 0768 211702. Börjar enl. överenskommelse.

Tel: 0709-522 974

Hemsida: www.skpf.se
E-post: trelleborg.avd59@skpf.se
Ordinarie verksamheter pågår 25/1 –
30/4 och 30/8 – 10/12–2021.

Släktforskning fortsätter onsdagar med
start på ABF den enligt överenskommet
schema. Sven Isgren är gruppens ledare.

Sommarcafé (tisdagar kl. 13.00-15.00)
och frivilliga verksamheter andra dagar
1/5 – 31/8.

Torsdag, Radio: SKPF Avd. 59 mellan
kl. 10.00-11.00 med Agne Andersson
perioden 7/1-24/6 och 5/8 – 16/12, på
92,8 MHz.

Styrelsen har möte på exp. måndagarna:
18/1, 1/3, 12/4, 31/5, 2/8, 27/9, 11/10 och
6/12 kl. 13.00.

Sittgympa: torsdagar enligt schema.
Föreningslokalen kl.09.00. Både damer
och herrar är välkomna. Ledare är Anita
Friberg. Börjar enl. överenskommelse.

Alla aktiviteter sker i föreningslokalen
och kostar 20:- per person + eventuella
tillägg.

Torsdagsbingo i samlingslokalen klockan
13.30- 15.30 om det inte kolliderar med
annan verksamhet. Schema i lokalen.
Börjar 28/1. Vi söker efter några fler som
vill hjälpa till.

I Föreningslokalen finns 11 st bord, i dag
Coronaanpassade med 2 sittplatser till varje
bord.
Följande program gäller om inte myndigheterna ger andra direktiv.
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Vad hände på Centralstationen och i
Hamnkvarteren?
Vi skulle bli glada om du ville komma
ner och berätta om dina minnen och upplevelser. Hur var det att åka båt eller tåg.
Fikade ni på kaféet eller badade i hamnen?
Jobbade du båtarna eller packhusen? Var
du biljettförsäljare eller jobbade på SJ?¨
Det skulle vara trevligt att höra Din berättelse en tisdag eftermiddag!

Torsdagar, Canasta:
Kvällspass i lokalen klockan 18.00 – 21.00
Kontaktpersoner: Katrin & Rune Persson,
Telefon 0410-273 02. Schema i lokalen.
Fredagar, Qi Gong:
Klockan 09.30 på exp. Kontakt May-Britt
Andersson. Börjar 29/1.

Från Torne träsk i Kiruna kommun med
midnattssol till Strandridaregatan en vårdag
i Trelleborg finns över 170 000 Kommunalpensionärer som vanligtvis erbjuds delta i någon form av verksamhet inom sin
förening. Tyvärr medför Corona pandemin
att de flesta föreningsalternativen ställs in
eller begränsas. Ett tidsfördriv i hemmet
kan vara att sortera i sina fotoalbum och
minnas, göra resor, gissa, hur, vem, var,
och när som fotot är tagit. Vad hände sen?

Låt inte lura dig!
Var försiktig med
vem Du släpper in i
din bostad. Lämna
inte personliga uppgifter i telefonen.

Nytt telefonnr. till Förbundet from 7:e
januari 2021 = 010 222 81 00

TACK
Eftersom detta är ett av mina sista
framträdande i denna tidningsbilaga
och som ordförande i Avd 59 vill jag
framföra mitt tack till alla er som
stöttat mig i mitt uppdrag.
Jag önskar Avdelningen lycka till i sin
framtida verksamhet.
Willy
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SKPF Avd. 59 Inbjudan till Årsmötet i
Parken, Trelleborg den 11 februari 2021
Kl.13.30.

Förutsättning för vår mötesverksamhet styrs av
Coronans utveckling. I dag tillåter inte myndigheten
samlingar över 8 personer. Skulle större anslutning
göras möjlig gäller nedanstående.

Styrelse för SKPF Avd. 59 2021
Telefonnummer
Ordförande
Willy Andersson
0707 102 902
Kassör
Siv Hultstrand
0708–981 292
Sekreterare
Ullis Johansson
0709–490 968
Styrelseledamöter
Kjell-Åke Fröjd
0709–945 240
Sven-Erik Åkesson 0410 - 140 90
May-Britt Andersson 0410 - 146 48
Agne Kronqvist
0702–893 944
Ersättare
Bertil Åkesson
0705–403 350
Brian Törnqvist
0709–390 914
Kisse Pedersen
0768–211 702
KPR-Vellinge

Kjell Stridh

Avgående styrelseledamöter att
Vid fortsatt återhållsamhet vid större folksamlingar
ersätta/nyvälja:
blir deltagarantalet begränsat till 50 eller100 persoWilly Andersson, May-Britt
ner. Kaffe serveras men ingen underhållning men
Andersson och Agne Kronqvist.
med ”Coronasittning.”
Ur dagordningen:
Avdelningens sponsorer för 2021
Val av ordförande, styrelseledamöter, revisor
nedan till vänster.
och övriga uppdrag.
Godkännande av verksamhetsberättelse budget för 2021 och ansvarsfrihet för styrelsen.
Bindande anmälan till lista på expeditionen
Alla med högtidsdag 2021
eller tel 0709 522 974 tisdagar 13.00- 15.00
gratuleras
senast den 2 febr.2021

VÅRA
SPONSORER
Hesekillegatan 38
Din lokala mäklare
Tel: 0410-188 00
WWW.BONNEMARKS.SE

Med en förhoppning om att
den vaccinering mot Corona
som nu verkar kunna hjälpa
till att mildra följderna av denna pandemi önskar styrelsen.

TRELLEBORGS HAMN

TRELLEBORGS
KOMMUN

ETT GOTT NYTT ÅR 2021

Alsingevallen
Bengt Nilsson
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