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Lite hjärngympa!

Sommaren är här!!

Sommaren är här och i skrivande 
stund var det mycket ovisst hur 
vi i SKPF skulle kunna samlas och 
ha bussu  ärder ut i naturen. Då 
tänker jag på vårt härliga Skåne. 
Tankarna går  ll Österlen, 
Skäralid och inte minst upp 
mot Kullen. Vilken fantas  sk 
natur som Skåne bjuder på. 
Vi behöver inte resa långt för 
a   njuta av vår natur och vårt 
djurliv. Ti  ar jag ut genom vårt 
fönster från villan i Åhus, ser 
jag just nu en råbock som står i 

vår trädgård och dricker va  en 
från vårt fågelbad. Hornen har 
börjat växa ut, så han är väl 
bara en tonåring, misstänker 
jag. Två stycken duvor si  er en 
bit bort och undrar, har han inte 
druckit färdigt snart. Ja, så nära 
är vi naturen. Ti  ar jag upp mot 
den klarblå himlen passerar 
en Glada över vår trädgård, 
där var nog inte något ätbart 
för den seglade vidare ut över 
skogen.  Då kom jag a   tänka på 
en episod för några år sedan. Vi 

var några stycken som spelade 
golf på Degeberga Widtskövle 
gol  ana. En Glada följde med 
oss hela dagen. Den fl ög från 
trädtopp  ll trädtopp. Väntade 
säkert på a   vi skulle skrämma 
upp någon mus från ruff en. 
Det kanske hände inte vet jag. 
Ti  a er omkring, njut av vår 
omgivning, var rädda om er. Jag 
önskar er en fortsa   fi n sommar.

Karl-Erik



SKPF:s avdelningar i Skåne     Adresser och aktuella möten

På Distriktets hemsida
www.skpfskane.se

och på förbundets hemsida
www.skpf.se

Här hi  ar Du din avdelning där du 
kan få mer info om mötesdagar och 

övriga ak  viteter.

Avd. 46 Ystad
Ordf. Gullbri   Adolfsson
Tel. exp. 070-989 66 68
Repslagarg 14 271 52 Ystad
ystad.avd46@skpf.se
Exp. öppen: onsdagar 9.00- 12.00
(Ej juli)
1:a torsdagen 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 - 15.00, 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

Skåne Senioren
kommer ut 4 gånger 

om året.
Nästa nummer utkommer:
Nr. 4  2021 v. 45  (8 nov) 
Presstopp: 1 oktober
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 17 oktober

Informa  onskommi  én
sammanträde ej bestämt
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:
Karl-Erik Oredsson
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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
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

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 
Exp  d: 2- och 4:e onsdagen i månad-
en 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 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



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

Verksamhetsplan 2021
Årsmöte Eslöv 2021:  15 juni.
Kick off   2021:   24-25 augus  
Halvårsmöte Eslöv  2021:   12 
oktober
SKPF-dagen  ej bestämt datum.

AU 2021 
19/1, 9/3, 4/5 inställda
10/8, 14/9, 23/11 kl 10.00

Styrelsemöte 2021 
2/2, 23/3 inställda
4/5, 18/5, 24/8, 28/9,7/12 
kl 10.00 Lund
Förbundets kongress 21-23 sept

Aktuella möten och ändringar
hi  ar du på www.skpfskane.se 

eller på  www.skpf.se

Distrikt Skånes styrelse
AU 
Ordf. Karl Erik Oredsson 
V. ordf. Gullbri   Adolfsson
Kassör Eva Borgkvist
Sekr. Gunilla Laudon
 
Styrelsen. Sonny Gullberg
 Ulla-Bri   Ma   sson
 Ann-Mari Andersson
 Gull-Bri   Svensson
 Petra Stegle
 Eva Broman
 Ingela Lindau

Förbundets adresser
SKPF-pensionärerna
Box 30088 104 25 Stockholm
Tel. 010-222 81 00
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
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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 telefon 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.

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.

AU-möte i Kvidinge

Tisdagen den 4 maj var det AU möte hos Gull-Bri   Svensson i i Kvidinge.
Här ser vi ledamöterna i uterummet. Från vänster Gullbri   Adolfsson, 
avd 46, Gull-Bri   Svensson, avd 52, Gunilla Laudon, avd 64 och Ordföran-
de Karl Erik Oredsson, avd 25.
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Avd 23 Helsingborg
Hej alla medlemmar! 

Vi lever for  arande vårt 
föreningsliv. Medlemsmöte och 
årsmöte har vi genomfört.

Canastagänget träff as. Nu ser 
vi framåt. Diskuterar höstens 
resor med bl a “tura” den 10 
augus  . Hoppas du vill deltaga.

KPR deltager vi ak  vt i. Just 
nu diskussion om fram  dens 
äldreboende.

Anmäl dig  ll ”turan”  ll Inger 
Asp telefon 0709-557599 senast 
den 1 augus  .

Har du ”  ps” eller frågor hör 
av dig.

Medlemsmöte den 7 septem-

ber. Vi letar for  arande e  er 
lokal. Annons som vanligt i HD.

Vi tror på en varm och skön 
sommar och e   öppnare 
samhälle.

Inger Asp avtackad

Nu har avd 23 äntligen ha   si   
årsmöte. 

Den 26 maj kom e   mindre 
antal medlemmar  ll de  a. 

E  er sedvanliga mötesför-
handlingar åt och drack vi lite 
go  . Underhållningen stod vi 
själv för – med allsång.

Inger Asp blev avtackad e  er 
alla år hon varit med i styrelsen. 
Hon har varit med sedan år 2000. 
Hon hade hand om ekonomin i 
många år samt ordnat med alla 
våra trevliga resor. Vi önskar 
henne lycka  ll i fortsä  ningen.

Avd 52 Nordvästskåne
Avd 52 höll årsmöte i Kvidinge 
Folkets Hus den 16 juni.

48 medlemmar var glada a   få 
träff as igen e  er långt uppehåll 
på grund av Coronan.

Vi började med a   bjuda på 

sill och päror med  llbehör.
Sedan höll vi årsmöte med 

sedvanliga möteshandlingar 
samt informerade om höstens 
ak  viteter där vi planerar för en 
2 dagars resa  ll Tjörn.

Däre  er blev det kaff e med 
hembakade kanelbullar

Alla var mä  a, nöjda och glada 
och några hade vinster från vårt 
lo  eri med sig hem.

Styrelsen/ Gull-Bri   Svensson

Informa  on om cha   unk  on 
hos Skånetrafi kens serviceresors 
kundtjänst . 

Cha  en ger möjlighet a   
skri  ligen få svar på frågor 
som avser allmänna råd om 
Serviceresor. Målet på denna 
cha   unk  on är a   bredda 
 llgängigheten och a   få e   

snabbt svar. 

Exempel på frågor är: Var 
hi  ar jag färdtjänstansökan? Hur 
fungerar ansökningsprocessen? 
Var hi  ar jag informa  on om 
ledsagare?

Frågor man inte kan få svar på 
via cha  en är frågor som avser 
personuppgi  er eller liknande, 
det beror på GDPR.

https://www.skanetrafiken.se/
nyhetsarkiv/serviceresor-cha  /
Öppe  der är vardagar 8.30-
16.30
 
För mer informa  on se 
Skånetrafi kens hemsida.
Skånetrafi ken - (skanetrafi ken.
se)

Serviceresor
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Avd. 25 Kris  anstad
Hej alla medlemmar i avd 25 
nordöstra Skåne.

Nu börjar vi se en markant 
ljusning så a   vi ska kunna träff as 
på våra ak  viteter. Det blir en 
fullspikad höst. Nu ska vi träff as 
på rik  gt, bryta ensamheten.

Tyvärr har det varit mycket 
svårt a   få  ll några ak  viteter 
på våren, med tanke på 
FHM restrik  oner. Styrelsen 
bestämde  digt a   vi ställer 
in vårens ak  viteter. Årsmötet 
genomfördes den 1 juni kl 14.00-
16.00 i Hemgården i Kris  anstad. 
Det bjöds på fi ka och dagen 
avslutades med bingo.

Styrelsen har ha   2 styrelse-
möten, den 11 maj och den 25 
maj. Det var många frågor som 
diskuterades, de  a på grund 
av a   styrelsen inte kunnat 
kallas  ll möten, enligt våra 

vanliga ru  ner. Men nu är vi på 
gång, e   sommaruppehåll blir 
det först, däre  er kör vi igång. 
Expedi  onen öppnar den 27 
augus  .

Medlemmarna i avd 25 kan 
läsa mer om höstens ak  viteter 
i inbladningsdokumentet. Har ni 
frågor ring gärna 0708-968571.

Vi i styrelsen önskar alla 
medlemmar en rik  gt fi n 
och skön sommar. Var rädda 
om er, njut av solen och 
sommarvärmen.

Styrelsen/Karl-Erik

Sommaren har även kommit  ll 
Malmö och vi har börjat planera 
för en fram  d utan pandemin.

Vi har genomfört vårt årsmöte 
3/6 på Mo  ens Folkets hus i 
Malmö, vi var 50 personer vilket 
var det antal vi fi ck vara, det 
var många som tyckte det var 

härligt a   träff as personligen 
igen e  er en lång period utan 
fysiska möten. Vi har inte 

kunna genomföra våra resor 
eller studiecirklar som vi brukar 
anordna,. Vi har planerat en 
medlemsresa  ll Skagen 31/8-
2/9 vilken vi hoppas skall bli av.

Vi har jobbat ak  vt med 
medlemsvärvning då det är 
väldigt vik  gt a   vi inom SKPF 
har många medlemmar för a   
kunna ha e   större infl ytande 
i samhällsdeba  en och a   vi 
har representanter i styrelser 
och nämnder. Vi behöver också 
ha en bra bemanning på vår 
expedi  on för a   kunna möta 
våra medlemmar och blivande 
medlemmar och ge en god 
service. Vi hoppas a   fl er av våra 
medlemmar kan tänka sig a   ta 
e   uppdrag och bli en y  erligare 
i e   härligt gäng

Vi kommer a   lägga ut 
informa  on fortlöpande på vår 
hemsida
En solig sommarhälsning 
Avdelning 10 Malmö

Avd 10 Malmö
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Härlig grillkväll på Hässleholmsgården

Avd 64 Landskrona
En liten ljusning för våra 
medlemmar i Corona  der.

Den 20 maj träff ades 40 talet 
glada pensionärer ute i vår 
fi na Karlslundspark. Vädret var 
inte det bästa. Solen lös med 
sin frånvaro, blåsten kall. Bara 
a   få komma ut  ll denna oas, 
med vårens skira grönska, och 
träff a andra kändes så posi  vt. 
I Karlslund fi nns också djur, kor 
ge  er. får, små nyfödda killingar 
och även Linderödssvin. Alla 
som kom förärades med en lo  . 
De som kände för det gick en 
 psrunda, som handlade om 

sommaren. E  er  psrundan 
bjöds vi på grillad korv, av 
vår grillmästare Uff e. Egna 

kaff ekorgen plockades fram. Det 
blev många  llfällen  ll skra   
och prat med varandra. Vid 
lo  dragningen var det tre stycken 
som vann en vårblomma. Ingen 
hade tolv rä   på  psrundan, tre 
pris delades ut. När vi skiljdes åt 
var alla överens om a   vi hade 

ha   en lyckad träff .
Givetvis följde vi FHM 

restrik  oner med handsprit, 
handskar och avstånd.

Vid pennan Gunilla Laudon ordf.
avd.64

Äntligen kunde medlem-
marna i avdelning 79 träff as. 
Senast vi träff ades var 
för 8,5 månad sedan, då 
fi kade vi i hembygdsparken 
i Hässleholm. Det var en 
härlig majkväll med varm 
kvällssol då vi samlades för 
a   njuta av grillad korv som 
vår ordförande, John, fi xade. 
Men innan korvgrillningen 
informerades vi a   det blir 

årsmöte den 31 maj och a   
fl era av våra förslag  ll KPR 
är genomförda. Ber  l fi xade 
en trevlig  psrunda med 
uppska  ade priser. Det blev 
naturligtvis mycket skra   
och prat. Nu ser vi fram 
emot nästa träff . 

Leif Nordin Sekreterare

Avd 46 Ystad
En ak  vitet som har kunnat pågå trots 
corona är Stavgång.

Klubb Skurup har en grupp som 
samlas vid Svaneholms slo   och 
vandrar runt sjön.

Ystad har en grupp som funnits i över 
20 år som vandrar i Sandskogen om 
torsdagarna.

Hösten 2020 startade en ny grupp 
som utgår från exp. på onsdagarna.



Calles Kryss nr. 3 2021 för våra medlemmar. 
Vinster: 1:a-pris 3 SKPF-lotter  2:a-pris 2 SKPF-lotter 3:e pris 1 SKPF-lott

Sänd in krysset senast den 30 augusti 2021  till: 

Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 3 

Avsändare: Namn: .........................................................................

Adress:...............................................................................................

Post nr./Ort:........................................................................................
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Calles kryss nr. 3  2021



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 2 2021

1:a pris 3 lo  er
Bri   Ahnfeldt  
Klippan

2:a pris 2 lo  er
Berit Holmer  
Trelleborg

3:dje pris 1 lo  
Astrid Snygg  
Ystad

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Jordgubbstårta med 
maräng
Sockerkaksbo  en med 
marängtopp, grädde och 
jordgubbar - mums!

8 bitar, 1  mme
2 stora ägg 
2 dl strösocker 
1/2 dl vetemjöl 
1 dl pota  smjöl 
1/2 tsk bakpulver 
2 tsk vaniljsocker 
1 dl smält smör 
Maräng 
2 stora äggvitor 
1 dl strösocker 
25 g mandelspån 
Garnering 
3 dl vispgrädde 
1-1/2 liter jordgubbar

Gör så här 
1. Sätt ugnen på 175°. 
2. Vispa ägg och socker vitt och 
pösigt. Blanda mjöl, potatis- mjöl, 
bakpulver och vanilj, sikta ner i 
äggsmeten under omrörning. Rör ner 

det smälta smöret.
3. Häll smeten i en form, 
ca 24 cm diameter, med 
bakpapperstäckt bo  en och 
kant. 
4. Maräng: Vispa äggvitorna 
 ll e   hårt skum. Tillsä   

socker, lite i taget, under 
ständig vispning  ll en tjock 
och fl uffi  g maräng. 
5. Klicka ut marängen över 
smeten i formen och bred 
ut försik  gt. Strö över 
mandelspån. Grädda i ca 30 
minuter. Låt kallna i formen. 
6. Lägg kakan på e   fat, 

garnera med vispad grädde och 
jordgubbar.

Recept:
Ulla Johansson Ö. Ljungby

Marängtårta med jordgubbar


