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Nu är våren här

Våren är här och sommaren står
för dörren. Pandemin kan vi
lägga bakom oss.
Vi har en teknologi som aldrig
i hela mänsklighetens historia
har nå dessa nivåer. E litet
exempel, tekniken medgav e
snabbt framtagande av vaccin
mot Covid-19. Aldrig har e
vaccin framställts på så kort d.
Det räddade många människors
liv. Pandemin gav vika.
Nu går vi mot skönare der,
våra ak viteter kan vi nu
genomföra ll fullo. Det är så
härligt vi kan träﬀas och umgås.

Sid 2 & 3.

Adresser och
informa on från
avd. & distrikt

Det har vi längtat e er så länge.
Den milda vintern har vi lagt
bakom oss. Nu har vi sommar d
med långa ljusa kvällar och för
många har grillen åkt fram.
Nu står sommaren för dörren
med sol och värme. Vad kan vi
mer begära.
Jag önskar av hela mi hjärta
a vi alla får en skön sommar. Ta
väl hand om er och var rädda om
varandra.
Med dessa ord önskar jag er
alla en ﬁn sommar.
Karl-Erik

Sid 4 - 5 - 6

Reportage från
avdelningarna

MOTIONSDAGS

SKPF pensionärerna håller
Kongress 13-15 juni 2023.
Till Kongressen har du som
medlem möjlighet a väcka en
fråga genom a skriva en mo on.
Mo onen skall skickas ll din
avdelning för behandling på
avdelningens höstmöte.
Kolla med din avdelning vilket
datum som gäller för just din
avdelning.
Hos din avdelning kan du också
få hjälp med hur mo onen skall
skrivas, det ﬁnns en mall skall
användas för a
underlä a
hanteringen av mo onen.

Sid 7

Lite hjärngympa!

SKPF:s avdelningar i Skåne

Adresser och aktuella möten

Avd. 46 Ystad

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. 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 månaden kl 13.30 - 15.00
15 januari - 15 maj
15 augus - 15 november
Bankgiro: 5894-0081
E-post: helsingborg.avd23@skpf.se

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 ﬁka.
-----------------------------------------------------

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. 59 Trelleborg/Vellinge
Ordf. Brian Törnqvist
070-939 09 14
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. 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

Ordf. John Finnberg
Exp. Måndagar: 10.00 - 12.00
Tingshusgatan 2 281 31 Hässleholm
0451/126 10
E-post: hassleholm.avd79@skpf.se

Avd. 25 Kris anstad

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

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Nöbbelövs Torg nr 23.

Avd. 205 Helsingborg

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

-----------------------------------------------------

Ordf. Vakant
Exp. d: sdagar 10.00 - 12.00
Tel exp. 046/39 77 49
Stängt juli och december.

-----------------------------------------------------

Avd. 55 Eslöv

Box 4033 227 21 Lund
Bankgiro: 335-4024.
E-mail: lund.avd24@skpf.se

Avd. 24 Lund

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

-----------------------------------------------------

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 105 Svedala

Avd. 79 Hässleholm
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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 3 2022 v. 29 (21 juli)
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

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: 3 maj
Kick oﬀ 2022: 23-24 augus
Halvårsmöte Eslöv 2022: 11
oktober
SKPF-dagen Törringelund
2022: 15 september
AU 2022
12/1, 24/2, 4/4, 9/8, 14/9,
22/11 kl 10.00
Styrelsemöte 2022
22/3, 5/4, 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.
V. ordf.
Kassör
Sekr.
Styrelsen.

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 ﬁnns där anmälningsblanke
där du fyller i dina personuppgi er, adress och telefon.

Årsmöte med avd 46 Ystad.
Annie, Elsa och Lena njuter
llsammans med e
60-tal
kamrater av underhållning som
Nils-Göran Karlsson bjöd på när
avd. 46 hade årsmöte.
Årsmötet hölls på Odd Fellows
lokal i Ystad. Alla tradi onella
årsmötets punkter gicks igen

och vi festade på kaﬀe med
fastlagsbulle. Nils-Göran har
spelat med både Sven-Ingvars
och Vikingarna, många upplevde
gamla minnen när man hörde
låtarna.
Vid pennan Gullbri

Karl Erik Oredsson
Gullbri Adolfsson
Eva Borgkvist
Gunilla Laudon
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

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.
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Avd 23 Helsingborg Årsmöte
Den 15 februari hade avd 23
si årsmöte i Idro smuseet i
Idro ens Hus. Det var 40 personer
som träﬀades e er e längre
ds uppehåll. Ordföranden AnnMari Andersson hälsade alla
välkomna.
Maria Ward hälsades välkommen a
leda dagens
möte. Maria är kommunalråd i
Helsingborg. Hon har sin tjänst
på sjukhuset som sjuksköterska/
barnmorska.
Hederstecken i guld delades
ut ll Leni Sjöstedt för sina 10 år
i styrelsen samt i silver ll AnnBri Danielsson för sina 6 år i

styrelsen.
Inga Jönsson, vår sekreterare,
lämnar styrelsen e er 5 år och
avtackas. Ny sekreterare blir
Chris na Mörtl, digare kostchef
på Helsingborgs lasare .
Jan Pe ersson (JP-Resor) som
avdelningen anlitat i många år
ll a köra bussen när vi har
ha
u lykter, höll föredrag
med llbakablick på dessa resor
vi gjort llsammans samt lite
Lo dragning. Ni som inte vann
roliga saker som hänt vid andra
resor. Många minnen kom lycka ll nästa gång.
Stämningen var på topp, vi
fram. Mycket intressant. Kaﬀe,
goda semlor samt hembakade hade inte träﬀats på så länge.
Vid pennan Ingegerd Persson
småkakor serverades.

Avd 5 Helsingborg
Styrelsen samlade sig e er 11
den för a pricka av och dela
ut bilje er ll alla 60 personer
som hade betalt in någon vecka
innan.
Vi äntrade båten kl 11.50 för
avfärd kl 12.00 väl på plats så
ﬁck var och en beställa dricka ll
maten som var och en betalade
sen var det bara a kös och ta
vad som bjöds på olika sorters
sill o lax pålägg och llbehör
e er det var det stekt spe a oc
dansk ﬂäskstek med pota s o
rödkål kaﬀe och en lite kaka som

avslut på maten en del handlade
lite varor från bu ken och e er
två turor var det dags a lämna
sällskapet och båten och tacka
för denna gång nästa Tura blir en

höst Tura med Auora den 14.10
samling 11.30
Göran tackade ordf och
reseledarna och övriga i
styrelsen för deras arbete.

Avd 64 Landskrona
Den 15 mars äntrade e gäng
50 stycken glada pensionärer
M/S
Aurora
för
en
minikryssning kallad ” Tura”
mellan
Helsingborg
och
Helsingör. Vi serverades en härlig
buﬀé. Allt från sill ll ﬂäskesteg,
ostbricka, kaﬀe och kaka. När
vi sa oss på våra platser kom
servitrisen med varsin lo
ll ombord. Mycket uppska at. 3 mycket trevlig e ermiddag.
Gunilla Laudon
oss. På dessa lo er utdelades vändor klarade vi av innan det
diverse vinster från bu ken var dags a gå iland e er en

Årsmöte Avd. 25 Kris anstad
Tisdagen den 15 mars hade
SKPF pensionärerna avdelning
25 Kris anstad årsmöte på
Hemgården
i
Kris anstad.
Ordförande Karl-Erik Oredsson
hälsade e 50-tal medlemmar
välkomna ll årsmötet.
Årsmötet
inleddes
med
parenta on och e ljus tändes
ll minne av bortgångna medlemmar.
Till ordförande för årsmötet valdes Leif Sivto .
Årsmö tesfö rha ndl in ga rna
genomfördes
enligt
utsänd dagordning. Verksamhetsberä else för år 2021
och Revisionsberä elsen för
år 2021 godkändes av mötet.
Ansvarsfrihet för styrelsen
beviljades. Övriga val godkändes
enligt
det
förslag
som
valberedningen tagit fram.
Karl-Erik Oredsson valdes ll
ordförande 2 år. Styrelseledamot
för 2 år valdes Alojzija Mislijevic.
Ersä are e år valdes Inga-

Lisa Johannesson och Sven
Johansson.
E er årsmötesförhandlingarna
spelade och sjöng Anders
Påhlsson. Hans uppträdande
uppska ades ll fullo. Vad härligt
det är a bara luta sig llbaka
och lyssna på kända gamla låtar.
Vi alla tackar dig Anders för
en härlig e ermiddag. Ti ade
man ut, sken solen och det var
en rik g ﬁn vårdag. Fika med
härliga smörgåsar serverades.
E er ﬁkat var det Bingo som

gällde. Sven Johansson ropade
ut Bingo- numren.
När e ermiddagen närmade
sig si slut tackade ordförande
alla för deras deltagande och
påminde om nästa ak vitet,
vårmodevisning.
Mer informa on ﬁnns på vår
hemsida www.skpf.se.
Vid pennan
Karl-Erik

Avd 23 Helsingborg Medlemsmöte

Vi träﬀades en strålande
solig dag på Idro smuseet i
Helsingborg. 37 förväntansfulla
medlemmar som längtat e er
a få ses i verkliga livet igen. E
kort informa onsmöte följdes av

underhållning av vissångare och och Kjers n Forsberg ﬁck alla a
kyrkomusiker Maria Jönsson. skra a när hon drog en rumsren
Hon sjöng välkända visor och liten fräckis.
ﬁck med alla på en uppska ad
allsång. Vid kaﬀet kändes det
Vid pennan Chris na Mörtl
rik gt härligt, massor med prat
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Avd. 10 Malmö

Nu har vi tagit oss ur
pandemiläget och börjat med
våra ak viteter som vanligt.
Vi har startat upp med
vårt årsmöte som vi höll 9/3
i Mote ens Folketshus här i
Malmö.
En
trevlig
e ermiddag
där sex o var anmälda. Vi
avhandlade sedvanliga mötes-

handlingar och ﬁck däre er
musikunderhållning av Dinos
orkester. Vi bjöds på en god
landgång och kaﬀe med kaka.
Vårt program ﬁnns nu
llgängligt på vår hemsida.
Vi kommer a genomföra våra
resor under våren som planerat,
många är redan anmälda och
det ﬁnns e stort intresse.

Vår sedvanliga rundtur för alla
som fyller 80 är en resa runt
Malmö där vårt kommunalråd
Andreas Schönström guidar oss
för a visa hur Malmö har vuxit
under dom senaste åren resan
avslutas med lunch.
Hälsningar Avd 10 Malmö

Avd. 5 Helsingborg

Vår u lykt sdagen den 14.09
ll pärregillet i Åhus vi startade
kl 9.30 från hamntorget i Hbg för
vidare färd mot Åhus på vägen
plockade vi upp en av bröderna
som berä ade en del historier
om byarna i området lls vi kom
fram ll vårt mat ställe det blev
mera historier och mat i stugan
och en del sånger ﬁck vi oxå öva
på sen vid 14.00 den åkte vi
vidare och ﬁck informa on om
Åhus bränneri som numera ägs
av e företag i Frankrike sen var
det hemåt och alla var glada och
vädret var bra med sol o värme
hemkomst vid 18.00 den

Den 26-27-28 april medverkar
Distrikt Skåne på Seniormässan i Malmö

Vi har monter D: 36 i utställningshallen
Montern hi ar du mi i utställningshallen
Adress Malmömässan Mässgatan 6 i Hyllie.
Mer informa on hi ar du på deras hemsida seniormassan.se/malmo
Du är hjärtligt välkommen på e besök.
OBS! Det ﬁnns en raba kupong i Här & Nu på 40 % på entrén
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Calles kryss nr. 2 2022

Calles Kryss nr. 2 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 maj 2022 till:
Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 2” 2022 Endast ett svar per kuvert.

Avsändare: Namn: .........................................................................
Adress:...............................................................................................
Post nr./Ort:........................................................................................
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Skåne senioren
Blåklinstigen 6
296 34 Åhus

B

Posttidning

Porto
Betalt
Sverige

SKPF-dagen Torsdagen den 15 september 2022
Plats: Törringelunds dansrotunda och
restaurang.
Adress: Hyltarpsvägen 771 233 92 Svedala
SKPF-dagen börjar kl 12.00 och avslutas vid
16.30 den.
Program
Tre rä ers middag. Vi börjar med förrä
däre er blir det varmrä . Desserten
serveras senare på e ermiddagen
Underhållning
Sång och musik av Krister Wrambjer och
Karin
Lo eri
Notera datum. Anmälan görs ll din avd.
Då får du även reda på kostnaden. Slutligt
program kommer i utgåva nr 3 Skåne
Senioren
Hjärtligt välkomna

Informa on ll medlemmar
Kontrollera dina försäkringar så a du inte betalar för mycket i
premier/år
Du som medlem har möjlighet a sänka dina försäkringspremier
om du tecknar försäkringar i Folksam.
Bilförsäkring, uppgraderad hemförsäkring, olycksfallförsäkring
60+mm
Exempel: Olycksfall 60+ betalar du 32 kr/mån som medlem.
Icke medlem betalar du 65 kr/mån, du spara 396 kr/år.

Lösning ll
Calles kryss
Nr. 1 2022
1:a pris 3 lo er
Astrid Snygg
Ystad
2:a pris 2 lo er
Kjers n Persson
Önnestad

3:dje pris 1 lo
Martha Anita Nilsson
Eslöv

Gra s ll vinnarna!

Skåneseniorens redak on

