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Lite hjärngympa!

En höstbild från södra Skåne

Hösten närmar sig si   slut,   ar 
man på bilden ligger havet lugnt 
och s  lla några höststormar 
märks inte. Det fi nns mer på 
bilden som är aktuellt i dessa 
dagar. Hur är det med miljön, hur 
ska vi skydda den i fram  den, 
de  a är en stor fråga just nu. 
Visst kan vi hjälpa naturen. 
Cykeln och segelbåten är väl e   
bra exempel. Jag och min familj 
seglade i många år, när våra 
barn var små. Vid e    llfälle 
skulle jag segla båten från Åhus 
 ll Karlshamn, en tur på 6-8 
 mmar beroende på vindens 

styrka, en musiker följde med 

som gast. När vi kom e   par 
 mmar ut i Hanöbukten, sa han 

några tänkbara ord: ”är det så 
här tystnad hörs”. 

Det är mycket man kan 
uppleva ute i den Skånska 
naturen både på land och  ll 
havs, som jag har nämnt innan. 
Jag har uppmärksammat a   
många har ha   ak  viteter ute 
i det gröna, under den här 
perioden, som vi inte har kunnat 
träff as inomhus. Det har varit 
grillning, stavgång,  psrundor 
mm. härligt underbart. Nu har vi 
snart vintern här och då är det 
inte fel a   fl y  a våra ak  viteter 

inomhus, när vinden ökar och 
regnet sma  rar på rutan. Då 
kan det väl inte vara bä  re, än 
a   si  a inne i värmen bland 
vänner och bekanta, luta sig 
 llbaka i stolen och lyssna på 

musiken och sången från våra 
underhållare.

Njut, även vintern har sina 
härliga stunder. Var rädda om 
er, kom  ll våra ak  viteter, här 
fi nner ni samhörighet, glädje 
och trivsel. Vi hörs igen i januari 
månad 2022.

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. 1  2022 v. 2  (11 jan) 
Presstopp: 10 december
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 10 december

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. 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. Kurirgatan 1  252 19 Helsingborg 
Öppe   der: Månd. 10.00-12.00
Torsd. 10.00-12.00 Helgdagar stängt
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.

Avd 5 Helsingborg
Avd 5 Helsingborg 
har fl y  at från 
Södergatan 65 
 ll Kurirgatan 1 

hiss 2 våningen 
Ringstorpsträff en 
från den 01-09-
2021 vi har samma 
telefon nummer 
0768 827764 
Vi har öppet  
Måndag 10.00-
12.00 Torsdag 
10.00-12.00 . 
Helgdagar stängt 
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Distriktets Kick-off 
Distriktsstyrelsen samlades i 
Skäralid den 24-25 augus   för 
a   genomföra den årliga Kick-
off -träff en. Hela styrelsen var 
närvarande plus vår nyvalda 
kassör. Vi startade 9.30 med 
kaff e och nybakat bröd. Rummen 
fördelades. Däre  er samlades 
vi, för presentation och 
genomgång av programmet för 
dagen. Förmiddagen fortsatte 
med grupparbete där grupperna 
diskuterade våra styrdokument, 
som alkoholpolicy, miljöplan och 
miljömål mm.

E  er lunchen redovisade 
grupperna si   arbete. Grupp-
redovisningarna blev mycket 
bra, vi kunde utan tvekan 
lägga dessa handlingar  ll e   
styrelsebeslut.

Klockan går fort, det var 
dags för fi ka med nybakade 
kanelbullar. Många tog vara på 
möjligheten a   si  a ute och 
njuta av sommarvärmen. Dagens 
program fortsa  e med a   
Anki Petersson från Kommunal 
Skåne informerade om deras 
verksamhet. Informa  onen 

var mycket givande, vi tac-
kade Anki med en blomma. 
E  ermiddagen fortsa  e med 
a   vi diskuterade olika program 
och utbildningar som distriktet 
i fram  den ska genomföra. Här 
kom bl.a. upp a   en  träff  med 
alla avdelningsordförande ska 
genomföras i höst. Kan inte 
ordförande närvara deltar vice 
ordförande.

E  ermiddagen gick mot si   
slut, det var dags a   samlas i 
köket under ledning av Gull-Bri   
S för a   laga kvällens mål  d. En 
härlig trerä  ers meny  llagades 
och avnjöts i trevligt sällskap. 

E  er en härlig kväll  llsammans, 
sade vi god na  .

Dag två startade  digt med 
frukost. Styrelsemötet av-
handlades under förmiddagen.

Kick-off -dagarna gick mot si   
slut. Vi tackade varandra för fi na 
och givande dagar. Speciellt tack 
 ll Gull-Bri   S som ordnat det så 

bra för oss. Gull-Bri   tackades 
med blomma och choklad. Alla 
var överens om a   vi måste ses 
nästa år, samma  d, samma 
plats år 2022.

     Karl-Erik och Gunilla

Äntligen är vi på gång, e  er långt 
uppehåll på grund av corona.

Den 9 september höll vi vårt 
medlemsmöte inomhus för 
första gången på  över e   år. 
Mötet hölls på Västra Fäladens 
Folkets Hus. Givetvis följde vi 

FHM restrik  oner. Handsprit 
på borden och avstånd mellan 
stolarna.

Lokalen var vid de  a  llfälle 
godkänd för 75 personer. 74 
st. glada och förväntansfulla 
medlemmar hade anmält a   de 

ville komma på mötet.
E  er mötet blev det 

underhållning av all  d lika 
härliga ”Skånska visor”  med 
Hasse och Agneta. En blandad 
underhållning med country och   
skånska visor. Nu smakade det 
go   med kaff e. Vår fantas  ske 
chauff ör från JP resor Janne 
Pe  ersson, som vi använt oss av 
i många år  ll våra resor, långa 
som korta avtackades med gåva 
och blomma. Nu var det dags 
för oss a   vandra hemåt. Glada 
över a   vi få   träff as igen .

 Gunilla Laudon

Avd. 64 Landskrona-Svalöv
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Avd. 25 Kris  anstad
Den 7 september kl 13.00 
samlades e   80-tal glada 
medlemmar på restaurangen 
Clubhouse i Kris  anstad. Någon 
halv  mme innan hade många 
samlats utanför restaurangen 
i det fi na vädret. Vi närmar oss 
hösten men det kändes inte av 
denna dag. Solen sken från en 
klarblå himmel. Det var helt klart 
sommartemperatur. Nu äntligen 
e  er många inställda ak  viteter 
så får vi träff as, men for  arande 
är det restrik  oner som måste 
följas.

Ordförande Karl-Erik häl-
sade alla medlemmar och vår 
underhållare för e  ermiddagen 
Mats Heliosson hjärtligt väl-
komna. Karl-Erik informerade 
om vad som hänt och ska 
hända nu i höst, både lokalt 
och på förbundsnivå. Dagens 
program presenterades och 

däre  er inledde Mats Heli-
osson e  ermiddagen med 
a   spela och sjunga gamla 
fi na låtar från både 50- och 
60-talet. Restaurangpersonalen 
serverade all mat och fi ka  ll var 
och en, ingen behövde lämna 
sin si  plats. Mats underbara 
sång- och musikunderhållning 
varvades med mycket prat och 

skra   vid borden. En härlig 
och trivsam stämning var det. 
Ti  ade man ut genom fönstren 
sken for  arande solen från en 
klarblå himmel. 

E   stort tack  ll alla som 
medverkade.

    Karl-Erik 

Avd 10 Malmö
Nu har hösten gjort si   inträde 
och vi börjar komma  llbaka lite 
som det var  digare. 

Vi har genomfört vår 
medlemsresa  ll Skagen tre 
dagar  som blev väldigt trevlig 
och uppska  ad av dom som var 
med, vi var 39  glada resenenärer 
som hade anmält sig. 

Vi hade e   underbart väder 
alla dagar vilket gjorde a   vårt 
besök ute vid grenen och Skagen 

i sin helhet blev en upplevelse. 
Hemresan gick via Randers där 
vi besökte Elvismuseet och 
vidare  ll Odense där vi skulle 
besökt H-C Anderssen museet 
men vilket tyvärr vad stängt när 
vi kom dit, så det fi ck bli lite god 
mat istället. 

Nu har vi börjat planera 
inför våra studiecirklar i höst 
där vi skall försöka a   få våra 
medlemmar a   i första hand bli 

mer digitala, där vi ser a   det 
fi nns e   stort behov ute bland 
våra medlemmar. 

Vi har ha   höstens första 
medlemsmöte där vi var 70 
stycken som bjöds på en god 
macka och underhållning  av Leif 
Carlsson som spelade gitarr och 
sjöng. 

Vi bjuder ut alla som fyllt 
80 år under förra året och i år 
på två bussresor runt omkring 
Malmö för a   se förändringarna 
som ske   under den sista 
 den och med guidning av 

vårt kommunalråd Andreas 
Schönström och en god lunch på 
Törringelund. 

Vi har också ha   vår sedvanliga 
planeringsdag med styrelsen där 
vi planerat möten och ak  viteter 
för 2022. 
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Avd. 25 Kris  anstad Modevisning
SKPF avd 25 genomförde 
sin årliga höst- och vinter-
modevisning på Hemgården i 
Kris  anstad.

Kl 14.00 var 65 medlemmar 
samlade för en gemensam 
e  ermiddag  llsammans.

Vice ordförande Birgi  a 

Sivto   hälsade alla hjärtligt 
välkomna. E  ermiddagen bör-
jade med den tradi  onella 
och mycket uppska  ade höst-
modevisningen. Linda Sickeldal 
var konferencier, lika engagerad 
som all  d. Här visades kläder 
från Linda Sickeldals egen bu  k 

Damshopen i Karpalund och 
herrkläder från City Dressman i 
Kris  anstad. Till hjälp hade hon 
sju medlemmar från SKPF, som 
på e   professionellt och gla   sä   
visade upp höstens och vinterns 
kollek  on. E  er modevisningen 
lät sej alla väl smaka av kaff e och 
bredda smörgåsar.

En glad, lä  sam och ge-
mytlig stämning, det är 
en bra sammanfa  ning av 
e  ermiddagens e  erlängtade 
SKPF-träff . Dagen avslutades 
med lo  eridragning.
    Karl-Erik 

Nu har vi startat upp vår 
avdelning igen. Vi började med 
en u  lykt den  17 september  ll 
Backåkra Dag Hammarskjölds 
Gård. Där fi ck vi en mycket bra 
beskrivning av hur Backåkra 
kom  ll i Dags Hammarshjölds 
liv. E  er en rundvandring åkte 
vi  ll Kiviks musteri och åt en 
god lunch. Mä  a och belåtna 

tog oss bussen vidare  ll den 
Engelska Trädgården. Tyvärr var 
inte vädergudarna med oss det 
duggregna och blommorna var 
ledsna. Men en och annan ros 
spred en fi n do   ändå. Hemåt 
med bussen vi åkte med nöjda 
och glada medlemmar för nu 
har vi börjat a   komma ut och 
träff as igen. 

Avd. 24 Lund

Avdelning 52 Mat och kulturresa  ll Tjörn
Avdelning 52 hade en mat och 
kulturresa  ll Tjörn den 30-31 
augus  .

34 stycken medlemmar blev 
hämtade av Per från Tjörn. Vi 
blev serverade fi ka på vägen 
upp och lunch på Restaurang 
Tjörnbron.

Sedan fi ck vi en rundtur på hela 
ön. Där e  er besökte vi Sillens 
Hus på Klädesholmen där vi fi ck 
smaka 5 sorters sill samt besökte 
deras museum. Inkvarterades 
sedan på Havspensionatet i 
Rönninge 

E  er en god middag sa vi God 
Na    ll varandra

Nästa dag e  er frukost åkte 
vi på en Minikryssning med 
Hake  ord  ll öarna Tjörnekalv, 
Dyrön och Åstol.

Sedan besökte vi Skulp-
turparken Pilane. E  er en 
lunch på Sundby Säteri fi ck vi 
en guidning och spännande 
berä  else om den högadliga och 

förmögna Margaretha Hui  eldt 
leverne en av Bohusläns 
mäk  gaste på sin  d.

Sedan var det  d a   åka 
 llbaka  ll Skåne

Vi hade 2 soliga dagar 
 llsammans och alla var nöjda 

och glada
Reseledare Gull-Bri   Svensson



Calles Kryss nr. 4 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 1 december 2021  till: 

Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 4” 2021  Endast ett svar per kuvert.

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

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

Post nr./Ort:........................................................................................
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Calles kryss nr. 4 2021



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 3 2021

1:a pris 3 lo  er
Lars-Erik Larsson
Malmö

2:a pris 2 lo  er
Dorrit Oliwers 
Perstorp

3:dje pris 1 lo  
Barbro Karlsson
Kävlinge

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Äntligen, äntligen, äntligen. Ja, 
det är verkligen på  den a   vi 
kan träff as  ll möte och umgås 
utan restrik  oner. Trots allt är vi 
försik  ga och håller avstånd och 
tvä  ar händer, dessa åtgärder 
kan förhoppningsvis hålla även 
andra bakterier och virus borta.
E   70-tal medlemmar hade 
hörsammat kallelsen och tagit 
sig  ll Löderups Strandbad. Vi 
startade med a   få något  ll livs 
och det blev Wallenbergare, en 
koll på tallrikarna sa oss a   den 
smakade alldeles ypperligt.

Därpå följde det formella 
mötet med behandling av 
Verksamhetsplan och Budget 
för 2022, e   år då vi hoppas 
kunna återgå  ll tradi  onell 

verksamhet.
E  er avslutat 

möte så väl-
komnade vi da-
gens gäst Ewa-
Gun Wes  ord. 
Ewa-Gun snart 
p e n s i o n e ra d 
polis som vi 
hört och se   
o  a på nyheterna då hon 
varit presstalesman. Ewa-Gun 
berä  ade från sin barndom i 
Borrby och si   liv som polis. 
Hon blandar skämt och allvar 
på e   alldeles speciellt sä   
vilket gör a   man lyssnar och 
tar  ll sig det hon berä  ar. Den 
som ville ha mer av Ewa-Gun 
kunde köpa hennes bok ”Mi   

Wallanderland” som hon också 
signerade. Våra skra   muskler 
fi ck sig en ordentlig omgång och 
hon tackades med blommor och 
rungande applåder.

Nu var det dags a   avsluta 
med en kaff etår. Nöjda och glada 
ger vi oss ut i det ruskiga vädret 
och hoppas snart ses igen.

Vid pennan Gullbri  

Avd. 46 Ystad Höstmöte


