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Lite hjärngympa!

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 tiden.

Menyn är:

Förrätt: Toast Skagen
Varmrätt: Parmalindad fl äskfi lé, 
smörad rödvinssås serveras 
med fransk potatiskaka och 
semitorkade tomater och 
picklade lökar.  
(Detta serveras på buff é)
Dessert: Kaff e & cheesecake 
med hallonsås 
(serveras senare på 
eftermiddagen)
Dryck: En(1) Ramlösa 
alternativt lättöl.

Underhållning
 Krister Wrambjer med 

systern Karin underhåller
med sång och musik.

Lotteri

OBS! Anmälan gör du till 
din avdelning. 

Då får du även reda på 
kostnaden  

Önskar alla
Hjärtligt välkomna



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. 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 
-----------------------------------------------------
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)
-----------------------------------------------------
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. Bengt Bengtsson
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
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. 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

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 4  2022 v. 45 (7 nov) 
Presstopp: 3 oktober
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 1 oktober

Informa  onskommi  én
sammanträde ej bestämt
Redak  onen:
Karl-Erik Oredsson
Ulla-Bri   Ma   sson
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. 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
-----------------------------------------------------
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 
Vi har stängt den 29. november  ll den 
31. Januari Stängt den 28. juni  ll den 1. 
september över sommaren viss service 
med telefon öppet måndagar kl 10.00-
12.00 och torsdagar kl 10.00- 12.00 
helgfria dagar
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
-----------------------------------------------------
Avd. 24 Lund
Ordf. Vakant
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



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. Karl Erik Oredsson 
V. ordf. Ulla-Bri   Ma   sson
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 79
Det blev inte som 
vi hade tänkt oss

Det är en längre 
tradi  on a   vi 
samlas för a   grilla, 
gå en  pspromenad 
och a   umgås i 
mi  en på maj. 
Den här gången 
blev det den 11/5. 
A v d e l n i n g e n s 
ordförande John Finnberg hade 
parkerat sig vid grillplatsen redan 
på e  ermiddagen för a   garantera 
a   vi kunde använda grillplatsen. 
John fi xade också en fi n glöd på 
grillen. Innan vi gick  psrundan 
så passade John på a   informera 
om kommande ak  viteter som 
vår Köpenhamnsresa och SKPF-
dagen. Vi var 30 glada pensionärer 
som gick  psrundan. Det är 
Ber  l Nilsson som har hi  at på 
den kluriga  pstävlingen om 
olika garner. Tyvärr började det 
duggregna när vi gick rundan men 

vi var preparerade med paraply och 
regnkläder. Nu var det dags för a   
grilla och då slog vädret om från 
duggregn  ll ösregn. Vädergudarna 
var inte nådiga. Halva gruppen gick 
 ll sina bilar för a   köra hem och 

äta korven där istället. Vi som var 
kvar åt upp våra blöta korvar och 
utspädda dricka. Trots vädret var 
stämningen uppsluppen och vi var 
glada a   få träff as en kort stund.

Vid minnesanteckningarna 
Leif Nordin sekreterare
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Den 16 Juni provade vi i SKPF 
avd. 59 i Trelleborg a   träff as 
i Albäck för a   fi ka och grilla 
för de som ville. De  a slog ut 
med  förväntan, det dök upp 29 
förväntansfulla  medlemmar. 
De kom med både bord o stolar 
i det strålande vädret. Grillen 
kom igång och vi försökte snart 
stå alla framför grillen  men 
snart nog kom man underfund 
med a   grillen var stor, men inte 
så stor a   alla  fi ck plats, men 
det ordnade sig genom a   de 
rik  gt grillkunniga skö  e allas 
korvar. E  er a   man både ä  t 
sig mä  a o belåtna, behövdes 
det lite rörelse i gruppen, därför 
fi ck de gå en  psrunda  som vår 
Ann Chris  n Malm fi xat.

Frågorna var både svåra o lä  a, 
mest svåra tyckte undertecknad.  
Vi lyckades trots de  a a   utse 
5 vinnare, som fi ck erhålla e    

litet  pris. Solen värmde mer  oc 
mer och många fi ck fl y  a in i 
skuggan, dagen blev så bra a   vi 
bestämde a   prova  de  a även 
nästa  år.

Jag vill ändå komma med en 
klagan  ll Trelleborgs kommun, 
varför inte sä  a upp  lite 
stolpar som pekar mot de olika 

grillplatserna  m.m. Tavlorna vid 
parkeringen är svårbegripliga, 
och hade sen bussen gå   ända 
fram  ll Albäck, då  hade vi varit 
många fl er pensionärer som 
hade besökt de  a fi na område.

Brian Törnquist  SKPF avd. 59 
Trelleborg

Avd 59

Avd 25 Cafe träff 
Den 24 maj var det 65 st medlemmar 
på vår Caféträff   Hemgården i 
Kris  anstad.

Ordförande Karl-Erik hälsade alla 
hjärtligt välkomna. 

Karl-Erik gav en kort informa  on 
om ak  viteterna i höst och om 
SKPF-dagen den 15 september i 
Törringelund. Tommy informerade 
om vad som avhandlats på KPR-
möten och beläggningen på vård- 
och omsorgsboende i kommunen.

E  ermiddagens underhållare 
var Conny Nilsson. Conny fångade 
publiken med sina välkända låtar 
och sin underbara sångröst. Conny 
med si   glada sä  , fi ck fram den 
rik  gt härliga glada stämningen i 
lokalen. Många skratt och applåder 
blev det. Conny fick alla att sjunga 
med när det bjöds på allsång. Det 
blev e   litet uppehåll för god fi ka 
och en härlig gemenskap.

Vi är så många medlemmar i vår 

förening, jag vill bara tala om för er 
som inte var med denna e  ermiddag, 
här missade ni fantas  ska  mmar. 
Det går inte a   med ord a   beskriva 
, man måste uppleva det ”Live” 

E  er fi kat förstärktes Connys 
orkester  ll 3 st. Vilket tryck det blev. 
Alla njöt av sången och musiken 
som ekade i lokalen. Många härliga 

underbara danslåtar blev det. 
Tiden går fort när man har roligt 

och e  ermiddagen började gå mot 
si   slut. Dagen avslutades med 
lo  eridragning.

Än en gång, tack orkestern Conny, 
ni vara bara så bra

Vid pennan Karl-Erik 
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Avd 296 Sundskronan Landskrona
Så är nu vårterminen 2022 

avslutad. Avdelningen har ha   fem 
månadsträff ar inklusive årsmöte. 
På de olika månadsträff arna har det 
varit mellan 35 och 50 medlemmar 
närvarande. Vi har inte kommit 
igång rik  gt e  er Coronapandemin. 
Utöver månadsträff arna har vi 
varit på u  ärd  ll Flinckmans 
café i Sireköpinge där vi åt en 
god smörgås med kaff e  ll. Vi 
besökte också keramikern Katarina 
Gustafsson i hennes verkstad och 
utställningshall. Denna u  ärd skulle 
vi ha gjort i december förra året, 
men det var den enda dagen då det 
var full snöstorm så ägaren ställde 

in verksamheten. Men denna 
dag var det e   strålande väder.
Några medlemmar besökte 
fi skeläget Råå där vi åt lunch 
på restaurang 
Kajgatan no 1, 
däre  er gjordes 
e   besök på Råå 
sjöfartsmuseum.
Under terminen 
har det också 
pågå   en del 
ak  viteter för 
medlemmarna, 
såsom bridge, 
canasta, stavgång 
och bangolf. 

Styrelsen önskar alla en fi n 
sommar!

Chris  an Jönsson

Den 1 juni åkte avd. 79 
Hässleholm, Perstorp och 
Osby  ll Köpenhamn. Det var 
god stämning i bussen. Alla 
43 medlemmar pratade nästa 
oavbrutet hela vägen  ll den 
danska huvudstaden. Ja, det 
pratades även på hemvägen. 
Vi började med e   snabbstopp 
för toabesök och möjlighet a   
handla något go   strax e  er a   
vi kommit in i Danmark. 

Vennelyst är Köpenhamns 
äldsta koloniförening från 1892. 
Här stannade vi för en trevlig 
bussfi ka i soligt väder och så 
passade vi på a     a in i de fi na 
kolonilo  erna. 

Däre  er åkte vi  ll Chris  ania, 
den berömda fristaden i 
Köpenhamn som utan tvekan är 
en av Danmarks mest populära 
turista  rak  oner. Vi fi ck först en 
introduk  on om hur Chris  ania 
bildades och däre  er fi ck vi 
en guidad tur i området. Det 
blev mycket ny informa  on om 
vad Chris  ania är och hur det 
fungerar där. 

Lunchen eller som det 

heter på danska frukost, åt vi 
på den anrika restaurangen, 
Bjælkehuset i Valby. Det var en 
”dejlig frukost” med bland annat 
inlagd sill, fl äskstek, rödspä  a, 
os  allrik och många goda 
 llbehör. 

Mä  a och belåtna åkte vi 
vidare  ll Gammelstrand för a   
se Köpenhamn från en kanalbåt. 
Tack och lov fi ck vi en båt med 
tak för e  er halva turen öppnade 

himlen sig med störtregn, hagel, 
blixt och åska. 

Vi fi ck också  d a   strosa runt 
på egen hand i de berömda 
Torvehallarne. Många passade 
på a   fi ka och några passade på 
a   handla lite go  . 

E  er en härlig dag och 
många goa skra   återstod bara 
hemfärden. 

Leif Nordin Sekreterare  

Avd 79 En härlig Köpenhamnsresa
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Avd. 10 Malmö
Nu har äntligen våren kommit  ll 
Malmö.

Vad kan vara bä  re än a   
starta upp med en seniormässa. 
Seniormässan i Malmö var 26-28 
april här i Malmö.

Vi från Malmöavdelningen be-
mannade vår monter på mässan 
27/4 under em. Det blev många 
besök och bra pratstunder med 
mässbesökare, vad vi förstod fi ck vi 
nog några nya medlemmar.

Vi har ha   vår resa Ut i det blå 
där Busschauff ören bestämmer 
resans mål. 

Första stoppet på vår hemliga 
resa var på Dymöllans rökeri där vi 
fi ck lyssna på Dymöllans historia av 

do  ern  ll ägaren. Underbar natur 
med små bäckar och stora ma  or 
av vitsippor. Däre  er bjöd vår 
chauff ör på en gofi ka i gröngräset.

E  er de  a stopp gick färden 
vidare  ll Perstorp och plashuset 
en upplevelse i plastens värld.

Dagen avslutades med en god 
lunch på Spångens gästgivaregård. 
En mycket givande dag i solens 
tecken.

Det var 49 nöjda resenärer.

Vi har också hunnit med vår resa 
för de som fyller å   o år under 
året, en resa i Malmö med omnejd 
där vårt Kommunalråd Andreas 
Schönström guidar och berä  ar 
om hur Malmö utvecklats under 
sista åren Resenärerna bjöds på en 
god lunch på Kajutans resturang i 
Limhamn.

Vi vill med de  a önska alla en 
trevlig sommar.

Till Påsken 2021 hade team 
Ystad planerat en äggapickning 
som inte kunde genomföras p gr 
av pandemin. 

Inför påsken 2022 kunde vi 
däremot genomföra denna för 
oss nya ak  vitet.

50-talet medlemmar bänkade 
sig i Cabinen för a   äta en 
silltallrik.

Medlemmarna hade ombe  s 
a   ta med sig e   kokt ägg, varje 
bord blev e   lag som pickade 
mot varandra för a    ll sist få 

fram en deltagare som hade en 
hel äggända, dessa 4 fi ck nu göra 
upp om vem som skulle koras  ll 
äggakung eller äggadro  ning. 
Det slutade med a   Lisbeth 
korades  ll äggadro  ning och 
fi ck som pris e   påskägg med 
hemligt innehåll.

Avlutade med kaff e och 
påskbakelser från Evas catering.

Glad Påsk och önskemål om 
a   de  a måste vi göra om nästa 
år.

Vid pennan Gullbri   Adolfsson

Avd 46 Äggapickning

Avd. 52 Påskfest i Kvidinge Folkets Hus
42 medlemmar hade samlats  ll 
Påskfesten den 11 April.

Flera sorters sill, jansson och 
bröd serverades. Allt var hemlagat .

Det var bara äggen som vi inte 
värpt även om vi var mest kvinnor 
närvarande.

Eter maten blev vi underhållna 
av Tommy Svensson med gamla 
fi na låtar som vi kände igen från vår 
ungdom.

Lo  eri med skänkta vinster av 
medlemmarna samt Guldkants-
lo  er såldes. Dagen avslutades 

med kaff e och hemlagad rull-
tårtsbakelse.

Medlemmarna uppska  ade a   

vi nu kan börja träff as igen e  er en 
lång pandemi.

Vid pennan Gull-Bri   Svensson



Calles Kryss nr. 3 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 augusti 2022  till: 

Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 3” 2022  Endast ett svar per kuvert.

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

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

Post nr./Ort:........................................................................................
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Calles kryss nr. 3 2022



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 2 2022

1:a pris 3 lo  er
Kajsa Nilsson
Trelleborg

2:a pris 2 lo  er
Bodil Andersson
Broby

3:dje pris 1 lo  
Madeleine Petersen Härdner
Genarp

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Distriktets Årsmöte
Distriktets årsmöte hölls den 3 
maj Medborgarhuset i Eslöv. 

Även de  a år fi ck årsmötet 
fl y  as på grund av pandemin.

E  er morgonfi kat samlades 
vi i konferenssalen. Ordförande 
Karl-Erik Oredsson hälsade alla 
hjärtligt välkomna  ll Distrikt 
Skånes årsmöte 2022.

Årsmötet inleddes med 
parenta  on och e   ljus tändes 
 ll minne av bortgångna 

medlemmar.
35 st var röstberä   gade 

och röstlängden fastställdes. 
Kallelsen  ll årsmötet och 
dagordningen godkändes.

Gull-Bri   Adolfsson valdes  ll 
ordförande och Gunilla Laudon 
 ll sekreterare under årsmötet. 

Verksamhetsberä  elsen år 
2021 och ekonomisk berä  else 
godkändes. Ansvarsfrihet för 
styrelsen 2021 godkändes. 
Val av förtroendevalda enligt 

valberedningens förslag ge-
nomfördes. Karl-Erik Oreds-
son valdes  ll ordförande i 2 
år. Gullbri   Adolfsson lämnade 
över ordförandeklubban  ll 
Karl-Erik Oredsson som tackade 

Gullbri   Adolfsson för e   väl 
genomfört årsmöte. 

Karl-Erik Oredsson tackade 
för förtroendet a   blivit vald 
 ll Distriktets ordförande och 

önskade alla en glad och trevlig 
sommar.

E   stort tack  ll Eva Broman 
som ordnat med fi ka, lunch och 
möteslokal i Medborgarhuset.

E  er årsmötet blev det 
underhållning av meteorologen 
Mats Andersson som höll en 
mycket trevlig genomgång om 
hur en meteorolog arbetar. Här 
nämndes olika väderkartor och 
väderlekstyper. 

Dagen avslutades med 
gemensam  lunch.


