
Skåne-senioren
Utgiven av distriktet Skåne - SKPF-pensionärerna

 2022 nr 1  Årgång 23

Sid 2 & 3.
Adresser och 

informa  on från 
avd. & distrikt

Sid 4 - 5  - 6
Reportage från 
avdelningarna

Sid 7

Lite hjärngympa!

En vinterbild från Skåne

Våra stora hög  der jul och 
nyår har vi fi rat, nu går vi mot 
ljusare  der, vintersolståndet 
har passerat för många dagar 
sedan och dagarna förlängs. 
Snön kommer säkert a   lysa 
upp vårt landskap y  erligare. 
Av min erfarenhet brukar solen 
visa sig mer och mer vid den 
här års  den. Julbelysningen 
har väl snart gjort si   för denna 
säsongen.  

Våra ak  viteter inom avdel-
ningarna står för dörren. Den 
sociala gemenskapen är så 
vik  g. Vår förbundsordförande 
Liza di Paolo-Sandberg  skriver 

VÅR TID ÄR NU. Det är så rä  , 
det är nu vi ska träff as och stärka 

den sociala gemenskapen. Det 
gör vi enkelt med god fi ka, härlig 
underhållning i sällskap med 
våra glada medlemskamrater. 
Det är de  a vi ser framemot. 
Ingen pandemi i världen får 
stoppa oss nu.

Ti  a på bilden. Tänk er a   
si  a på bänken med fi kakorgens 
goda innehåll och   a ut över 
havet. Solen lyser på snön och 
den hi  ar även di   ansikte, då 
känner du av solens fantas  ska 
egenskap a   förmedla värme. 
Lyssnar du noga hörs vågornas 
brytningar när de slår mot 
sandstranden. Kan det vara mer 
rogivande, jag tror inte det. Nu 
har mobilen inget a   säga  ll 

om. 
Medlemmar njut och kom 

 ll våra ak  viteter. Vi i våra 
avdelningsstyrelser vill se fl er 
medlemmar som hjälper oss. 
Det är inte betungade det är 
bara roligt, jag lovar.

Tveka inte, fl er medlemmar 
som hjälper  ll ju roligare får vi. 
Du kommer a   känna av a   du 
är behövd, det är så vik  gt.

Med dessa ord vill jag önska 
er alla en fortsa   fi n vinter, var 
rädda om er.

Tänk på en sak vi är alla lika 
mycket värda.

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. Brian Törnqvist
0709 390 914
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: 0708 18 77 39
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. 2 2022 v. 16 (19 april) 
Presstopp: 29 mars
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 18 mars
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 2022
Årsmöte Eslöv 2022: 5 april
Kick off   2022: 23-24 augus  
Halvårsmöte Eslöv 2022: 11 
oktober
SKPF-dagen Törringelund 
2022: 15 september

AU 2022
18/1, 8/3, 3/5, 9/8, 14/9,  
22/11 kl.10.00.

Styrelsemöte 2022
1/2, 22/3, 17/5, 23/8, 20/9, 
6/12 kl.10.00

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.

Äntligen! Den 
3 december 
kunde vi änt-
ligen åka på 
en julresa. 
Det var två år 
sedan sist. 45 
f ö r v ä n t a n s -
fulla pensio-
närer blev upp-
hämtade på 
Landskrona Sta  on 10.00 av 
Starbuss och chauff ör Joakim. 
Hyfsat vinterväder. Vi styrde 
kosan mot Sjöbo Gäs  s, där vi 
blev serverade en kall och en 
varm jultallrik. Vi var hungriga, 
så julmaten smakade bra. 
När vi var mä  a och belåtna 
fortsa  e färden  ll Björnstorps 
julmarknad. Tyvärr vill inte 
vädrets makter vara med oss. 
När vi kom fram slutade det a   

regna. En trevlig marknad, lagom 
med folk. Här in handlades 
det lite av varje, av det som 
handlarna erbjöd. Trö  a och 
nöjda vände Joakim  llbaka  ll 
Landskrona.

Alla var överens om a   dagen 
varit lyckad. Tack  ll Joakim för 
all din vänlighet.

Avd. 64 önskar alla GOD JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR

Gunilla Laudon

Avd 64 Landskrona-Svalöv
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En liten släkthistoria
Min fars nästkusin Harry Mar-
 nson.

Min farfar Carl Oredsson 
körde med häst och vagn för a   
hämta barnmorskan när Harry 
Mar  nson skulle födas på våren 
1904. Ingen visste väl då a   det 
var en blivande nobelpristagare 
som kom  ll världen.

Harry Ma  nson växte upp 
med sina syskon i Snappetorpet i 
Jämshögs socken. Hans mamma 
Be  y fi ck tyvärr lämna barnen 
när Harry endas var 7 år gammal. 
Hon hamnade så småningom i 
Oregon i Amerika. 

Harry M blev kort däre  er 

e   sockenbarn. Vill du veta 
mer, läs Harry Mar  nsons 
självbiografi ska roman Näss-
lorna Blomma.

Hur gick det för mor Be  y.
Boken Telegrammet från New 

York av Lars Nordström berä  ar 
mer. 

När Harry M blev 16 år 
förklarades han vuxen. och fi ck 
råda över si   eget liv. Han längtar 
e  er sin mor. Därför gick han 
omedelbart  ll sjöss. 1922 fi ck 
han äntligen hyra på e   fartyg 
som skulle ta honom  ll Amerika. 
Han vet a   i Portland, långt 
borta i  ärran. I Oregon driver 
hans mor en populär restaurang. 
Han har en adress. Nu ska han 
skicka det oskrivna telegrammet 
som han burit inom sig ända 
sedan barndomen. Kommer det 
fram, får han något svar från sin 
älskade och saknade mor Be  y.

En kort berä  else av en 
släk  ng. Karl-Erik

Carl Oredsson

Harry Mar  nson

Be  y Olofsson

Be  ys med sina barn. Ragnhild,Blenda, Clara
Si  ande Edit omgiven av Lilly och Harry

Avd 59 Trelleborg/Vellinge
E  ersom vår vädjan om hjälp med uppdrag styrelsen m.m inte hörsammats tvingas Vi a   slopa  
reseraba  erna  för medlemmarna i Avd 59.
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Avd 10 Malmö
JULMARKNADSRESA
Vår årliga julmarknadsresa gick i år  ll Hässleholm och deras julmarknad. Det var tre   otre förväntansfulla 
resenärer som åkte iväg. Det blev en del julklappar inhandlade, men framförallt en trevlig dag.

ÅTTIOÅRSRESAN
Vi har även ha   vår å   oårsresa 
för dom som har fyllt å   o 
eller fyller under året. Resan 
går runt om i Malmö och i 
Malmös utkanter för a   se hur 
staden med omnejd har växt 
de senaste åren, som guide har 
vi vårt kommunalråd Andreas 
Schönström som berä  ar om 
Malmö förr och nu. Vi avslutar 
dagen med en god lunch.

Avd 24 Lund
Den 3 December 2021 Med 16 
förväntansfulla resenärer åkte 
vi på Julmarknad  ll Björnstorps 

slo  . Vädrets makter var 
med oss när vi kom dit, e  er  
2  mmar kom snöblandat 

regn och då var vi på väg  ll 
Vismarlövs Café och bagarstuga. 
En mycket trevlig miljö och här 
var beställt Wallenbergare och 
mos med andra  llbehör. Allt 
åt under tystnad för de tyckte 
det var så go  . Man kunde 
höra en knappnål falla e  er det 
fi ck vi Kaff e och Kärleksmums 
 ll e  errä   det sa   inte alls 

fel. En rundtur i huset där det 
fanns en del saker som man 
blev nostalgisk av. Samling av 
kaff ekannor i porslin och gamla 
kakburkar m.m. Mä  a och trä  a 
åkte vi sedan hem e  er en 
trevlig dag.

Tack  ll HJ buss Kävlinge och 
chaff ören Göran
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Avd. 25 Kris  anstad Caféträff 

Julfest för Avd. 46 Ystad

En ruggig dag med blåst och 
regn, svepte över nordöstra 
Skåne denna e  ermiddag.

Våra medlemmar tvekade inte 
a   ta sig ut i det typiska skånska 
fuk  ga novemberhöstvädret. 
E   70-tal medlemmar kom  ll 

vår Caféträff  på Hemgården i 
Kris  anstad. Här var det varmt 
och skönt och vår inbjudna 
sånggrupp från Blekinge 3 Goa 
Glaa Gräbbor såg  ll a   alla 
trivdes.

Musiken och sången kände alla 

igen från ungdomsåren. Det gick 
inte a   hålla fö  erna s  lla. En 
härlig gemytlig stämning spred 
sig i lokalen. Alla rycktes med av 
den kärleksfyllda utstrålningen 
som sånggruppen 3 G gav. 

Kaff e med färdigbredda 
mackor från köket serverades. 
Vilket sorl det blev i lokalen 
alla pratade och var glada. 
E  er kaff epausen fortsa  e 
fl ickorna 3 G med sin underbara 
underhållning. Många sjöng 
med. E  er många applåder var 
det dags för 3 G a   avsluta.

E  ermiddagen avslutades 
med lo  eridragning.

Vid pennan Karl-Erik

Team Ystad består av medlemmar 
från Ystads, Simrishamns och 
Tomelilla kommun och nu även 
Sjöbo, e  ersom den klubben är 
vilande. Medlemmarna i Skurup 
har en egen ak  v klubb som 
anordnar deras ak  viteter.

Höstens ak  viteter i team 
Ystad avslutades med julbord 
på Löderups Strandbad. 100 
medlemmar hade hörsammat 
inbjudan och tagit sig  ll 
Löderup, e   40-tal hade valt 
a   åka med den gemensamma 
bussen.

E  er glöggmingel bänkade vi 
oss vid vackert dukade långbord 
med utsikt mot Östersjön.

Nu var det dags a   ta oss an 
julmaten, ägg, sill, lax, leverkorv, 
sylta, kö  bullar, skinka, janssons 
frestelse, omele  , ostbricka, 
gröt, frukt, godis och mycket, 
mycket mer. Den som inte blev 
mä   fi ck skylla sig själv.

I samband med incheckning 

så fi ck alla e   sångblad som 
dessutom innehöll e   nummer 
som blev en lo   och chans 
 ll vinst i lo  dragningen. 

Spe  kaka, kaff e, glögg, choklad 
och amaryllis var några av 
priserna. Den vars nummer inte 
hade turen a   vinna fi ck e   litet 
tröstpris.

Julfesten hölls den 30 
november och vi är glada a   vi 

kunde genomföra den innan det 
blir eventuella restrik  oner som 
gör det svårt för oss a   träff as.

Vi skiljs åt med en önskan om 
En God Jul och E   Go   Ny   År, 
lovar varandra a   vara rädda 
om oss, Hålla avstånd och Tvä  a 
händerna.

Vid pennan Gullbri   Adolfsson



Calles Kryss nr. 1 2022 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 mars 2022  till: 

Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 1” 2022  Endast ett svar per kuvert.

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

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

Post nr./Ort:........................................................................................
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Calles kryss nr. 1 2022



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 4 2021

1:a pris 3 lo  er
Elisabet Regborn
Helsingborg

2:a pris 2 lo  er
Jan Friberg 
Vellinge

3:dje pris 1 lo  
Anders Olofsson
Trelleborg

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Avd. 79 Hässleholm - Perstorp - Osby  Jubileumsfest
SKPF pensionärernas avdelning 79, 
Hässleholm - Perstorp - Osby fi ra-
de 25-årsjubileum onsdagen den 
27/10. Vi var 63 medlemmar som 
åt en god trerä  ers middag på Fa-
rozon och vi blev underhållna av 
musikar  sten och underhållaren, 
Krister Wrambjer. Krister spelade 
både egna, andras låtar och så led-
de han allsången där alla var med 
och sjöng. 

Vi fi ck en historisk  llbaka blick 
av Ingela Lindau och Ulla Karin 
Chris  ansson. 

Förbundsordförande, Liza di Pa-
olo Sandberg, höll e   inspireran-
de och underhållande tal och hon 
delade också ut en guld och en 
silvernål  ll Ingela och Ulla Kris-
 n. Distriktsordförande, Karl-Erik 

Oredsson, spred ännu mer glädje i 
lokalen när han tackade för maten 
och festen.  

Glädjen stod högt i tak när festen 
avslutades med dans.


