SKPF – Avd. 59 Trelleborg – Vellinge
Söderslätts Kommunalpensionärer
En pensionärsförening för alla
pensionärer

Nr 3: 2021-09-27
WA

Skåne-seniorens info-blad för Avdelningens medlemmar

För att kunna bedriva föreningsverksamhet behövs en styrelse och
medlemmar som är villiga att hjälpa till.
VI BEHÖVER

Snarast en ordförande, 2022 en kassör och två ersättare till
styrelsen.
Vi önskar även medhjälpare till Bingo och övriga verksamheter
Förslag lämnas till valberedningen, Vagn tel:0706-514 849, Nienette tel:0708184 595, Rolf tel:0709-404 538 eller styrelsemedlem.

SKPF:s program vid Trivselträffar 2022
O.B.S.

Anmäl ditt deltagande på lista eller per telefon till expeditionen senast sju (7)
dagar innan aktuell aktivitet. Deltagaravgift 20 kr/person
Dans, Gås och Julsamkväm, pris sätts senare.

10 februari

Årsmöte 13.30

Parken Trelleborg

17 mars

Trivselträff 13.30

Parken Trelleborg

18 augusti

Grillning, 13.30

Östervångsparken

13 oktober

Halvårsmöte 13.30

Parken Trelleborg

10 november

Gås med dans 13.00

Parken Trelleborg

8 december

Julsamkväm 13.30-16.30 Parken Trelleborg

Resor: Den planerade reseförmånen under 2022 utgår eftersom avdelningen saknar
handläggare.
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Tisdagar: Sittgympa kl. 09.00 – 10.30.
Både damer och herrar är välkomna.
Anita Friberg leder. Tel: 0733 527 413
Tisdagar: Öppet hus Ti for To, kl. 13 00
-15.00, för er som vill träffas och umgås en
stund. Våra cafévärdar serverar kaffe eller
Te med kaka till ett pris av 20:- Det är bara
att komma.
Tisdagar: Gubbaröra kl. 16.00 – 20.00
2:a tisdagen i månaden. Matlagning.
Onsdagar: Canasta kl. 09.00 – 12.00.
Kontakt: Sven-Erik Åkesson. 0410-14090
Radiosändning: torsdagar mellan kl.
10.00 - 11.00. perioden 13/1 – 23/6 –
4/8 - 15/12 – 2022, på 92,8 MHz.

in

Bingo: Torsdagar: kl.13.30 -15.30.
Speldagar: Se schema i lokalen, ingen
föranmälan.

Vår expedition och samlingslokal.
Adress: Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Telefon expeditionstid: 0709–522 974
E-post: trelleborg.avd59@skpf.se
Hemsida: www.skpf.se

Torsdag: Canasta kl. 18.00 – 21.00.
Kontaktpersoner Katrin & Rune Persson.
Se schema i lokalen. Tel:0708 427 303

Expeditionen är öppen tisdagar mellan
kl.13.00 – 15.00 enligt nedan.

Fredagar: Qi Gong kl. 09.30 – 11.00.
May-Britt leder. Tel: 0709-663 920

Ordinarie verksamheten börjar/slutar:
24/1 – 29/4 - 29 /8 – 7/12- 2022

O.B.S. Alla våra planerade verksamheter
sker med reservation för oförutsedda
händelser. O.B.S.

Sommarcafé med expedition tisdagar
3/5 – 23/8 kl. 13.00-14.30 bemannad med
styrelsemedlem.
Styrelsemöten måndagar, bestäms efter
hand med början den 10 jan-22.
Verksamhet i föreningslokalen:
Måndagar: Frukostträff kl. 09.00 –
11.00. Kontaktperson May-Britt
Andersson. Tel: 0709 663 920

Angelina, Inger-Louise & Ingrid på frukostträff
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Glädjande är att när detta skrivs har restriktionerna efter ”Corona” börja lätta. Detta
märks inte minst på de återträffar som anordnats.
Vårt årsmöte hölls den 17 juni. 50 medlemmar deltog och gladdes åt återseende. Sedvanliga årsmöteshandlingar föredrogs och godkändes. Tyvärr kunde inte en ny ordförande presenteras och Willy står kvar till julsamkvämet då han slutar.
Till vänster: May-Britt Andersson och Agne Kronqvist
avtackades för många års insatser i SKPF:s styrelse.
Den 12 augusti träffades ett 50 tal medlemmar i Östervångsparken där solen och vattenfontänen strålade i
kapp med grillgottssugna medlemmar. May-Britt och
Siv bjöd på hembakat till kaffet och Willys tipsrunda
bidrog till en del diskussioner om svaren.
Den 6 september startade vi upp verksamheten i vår
expeditions- och föreningslokal. Först ut var frukostträffen som samlade ett 15 tal besökare. Övriga dagar
är schemat ungefär samma som anges för 2022.

Till betalande medlemmar i SKPF 257. Trots att vi (i skrivande stund) inte fått
något slutgiltigt besked om överförande datum för er eventuella överföring
till SKPF Avd 59 hälsar vi er välkomna att delta i våra verksamheter. Detta
gäller både våra veckoverksamheter i föreningslokalen och aktiviteter i
Parken, Trelleborg. {till aktiviteter i Parken krävs förhandsanmälan)
”Söndagsmiddag”
Den 1:e juni skickade vi
ut 10 st brev till de medlemmar som vunnit ett
presentkort å 350:- giltigt där City-kortet i
Trelleborg gäller.
5 st. har inom föreskriven tid avhämtat sina
vinster. Ny dragning
kommer genomföras på
återstående 5 presentkort den 1okt.
Bilden ovan från Grillträffen i Östervångsparken

Var får man kaffe och kakor för 20:-?
Jo, på SKPF:s sammankomster!
VÄLKOMNA
att delta i våra aktiviteter.
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SKPF Avd 59:s styrelse 2021
OBS. Nyval 2022

Telefon nummer:
Ordförande

Willy Andersson
(avgår 9/12-2021)
Vice ordf.
Brian Törnqvist
Kassör
Siv Hultstrand
Sekreterare
Ullis Johansson
Styrelseledamöter
Kjell-Åke Fröjd
Sven-Erik Åkesson
Bertil Åkesson
Liselotte Adenvi

0707 - 102 902

0709 - 390 914
0708 – 981 292
0709 - 490 968
0709 - 945 240
0410 - 140 90
0705 - 403 350
0706 - 416 386

Avd. 59:s styrelse tackar alla
sponsorer och medlemmar för
värdefulla insatser under 2021.
När nu de flesta restriktionerna
efter ”Coronan” försvunnit ser
vi positivt fram mot 2022 med
en önskan om en
God Jul och ett Gott Nytt År.

Trelleborgs Hamn

Då denna bilaga finns på vår hemsida innan
tidningsbilagan skickas ut lämnas en kort information om höstens planerade verksamheter.
14 okt. 2021: Höstmöte med bl.a. Budget och
verksamhetsplan för 2022. Underhållning av
Trelle Belle Ukelele, kaffe & kaka, 20:11 nov. 2021: Gås med dans: Pris 400:-/
person
9 dec.2021: Julsamkväm / INSTÄLLT)

Välkommen till SKPF Avd 59:s Årsmöte den
10 februari 2022.
Ur dagordningen:
Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas
berättelse, eventuella motioner till avdelningen
samt förrättas nödvändiga val inklusive val av
en revisor och ersättare för denna, samt en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande och en ersättare.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande och kassör väljes var för sig.
Trelleborgs Allehanda tar bort ”kalendariet”
Detta innebär att vi inte kan informera om
våra dagliga aktiviteter i tidningen.
Spara därför detta infoblad.
-----------xxxxxx----------En medlemsförmån
FOLKSAMS FÖRSÄKRINGAR
Tel: 0771 – 950 950

VÅRA
SPONSORER

Tack för i År
Din lokala mäklare
Tel: 0410-188 00
WWW.BONNEMARKS.SE

Alsingevallen
Bengt Nilsson
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TRELLEBORGS
KOMMUN

