Skåne-seniorens Info-blad för Avdelningens medlemmar

Avd. 52
Nordvästra Skåne
Program för
Höstens aktiviteter 2022
Eftersom vi fortfarande har en pandemi, förbehåller vi
oss att en del av höstens aktiviteter kan ändras.
Håll koll på hemsidan för senaste uppdateringar:
www.skpfskane.se/ avd-52-angelholm/

Detta program ersätter det ni fick med
Skåne Senioren nr 1 2022.
Anmälan görs till ordförande Gull-Britt
Tel 0725-42 52 47
eller på våra möten. /Styrelsen

Spara denna folder året ut
Anmälningarna är bindande!!
Bankgiro nr: 5604-0629

Höstens aktiviteter på Kallenbergsgatan 2
Öppet Hus - café
Sista fredagen i månaden börjar den 30 september
kl 14.00 i Ängelholm.
Vid dessa träffar kommer vi att ha bland annat
information från KPR.
Kaffe serveras. - Alla medlemmar är välkomna!

Qigong

Som leds av Lena Ström,
startar den 13 september kl. 10.00 i vår lokal
på Kallenbergsgatan.
Anmäl ditt deltagande till Lena Tel.0708-56 21 70

Räkafton på ”Kollo” Ängelholm
Fredagen den 26 augusti
Festen börjar 14.00
Pris inkl. mat och viss dryck: 100:- ej medl. 150:(medtag dricksglas)
Betalas på ”Kollo”

Medlemsmöte - Halvårsmöte

Fredagen 21oktober kl. 14.00
Folkets Hus, Ängelholm
Vi ska då bl. a. besluta om budget, medlemsavgiften,
samt dra upp riktlinjer och aktiviteter för 2023.
Försäljning av våra lotterier och som
avslutning bjuder vi på kaffe.

Bussresa till Ullared
Torsdagen den 24 november
”Julhandla på Ullared”
Buss avgår från Kvidinge 09:00, Åstorp 09:15, Ängelholm 09:30

Anmälan görs till:

Gull-Britt på mobil 0725-42 52 47
Pris för bussresan: 100 :- för medlemmar
Betalas på bussen.

Julfest i Kvidinge Folkets Hus
Onsdagen den 14 december
kl. 13.00 -16.30
Traditionsenligt firar vi den annalkande julen med lite
julmat, underhållning och lotteri.
Kommer tomten till oss även i år? Kanske det.
Om vi har varit snälla???
Medlem 150:- ej medlem 225:-.
Betalas på plats
Buss mellan Ängelholm - Kvidinge 30:-, om det blir
tillräckligt många anmälda från Ängelholm

Och så var 2022 slut och vi går vidare in i 2023
med vad detta år nu kan bära med sig.

