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Lite hjärngympa!

God fortsä  ning på det nya året.

Nu närmar vi oss mi  en av 
januari, dagarna blir bara 
längre och längre.

Det känns rik  gt skönt. 
Hoppas vi klarar oss från en 
sträng vinter, det vill vi inte 
ha i dessa  der. Vår familj har 
en liten stuga i Blekinge, där 
fi nns både kakelugn och en 
vedeldad köksspis. När man 
si  er i den sköna fåtöljen 
och hör a   det sprakar från 
elden i kakelugnen och i 

köksspisen, då går tankarna 
 ll barndomsåren, det var så 

vi hade det när jag växte upp. 
Kylan utanför fönstren får 
stanna där. Här inne i stugan 
är det varmt och skönt. Det 
känns rogivande a   kunna på 
e   så enkelt sä   förfl y  a sig 
70-år  llbaka i  den. Det är 
säkert många som känner igen 
sig. Mycket rik  gt jag vet vad 
du tänker på, kaff ekoppen och 
kakfatet med nybakade bullar, 

står naturligtvis framme på 
det lilla bordet med den 
virkade duken som underlag. 
Det behövs inte mer än så, nu 
är det bara a   koppla av och 
njuta av stunden.

Med dessa enkla ord vill jag 
önska er alla e   rik  gt fi nt år 
2023.

Var rädda om er
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.

Du som har material  ll ar  klar i 
”Senioren” är välkomna med di   
bidrag  ll:  Redak  onssekr

Skåne Senioren
kommer ut 4 gånger 

om året.
Nästa nummer utkommer:
Nr 2  2023 v. 16 (20 april) 
Presstopp: 27 mars
Avdelningarna: Till tryckeriet:        
Senast den 20 mars

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 på kurirgatan har stängt den 31.05 
2023  ll den 01.09 2023 
Den 01.12 2023  ll den 31.01 2024 öppet 
alla måndagar o torsdagar kl 10.00-12.00 
helgfria dagar .
Vårt postgiro är 845880-4 för betalning  ll 
resor och båt turorna 
Mötesdagar är fredagar kl 14.00 årsmöte 
24.02, medlemsmöte 21.04 29.09 och 
03.11.
Aktuella möten - Ak  viteter:
Se vidare Distriktets hemsida.

Avd. 10 Malmö
Ordförande: Ulla-Bri   Ma   sson
Expedi  on: Hantverkaregatan 6B 
211 55 Malmö tel: 040-128850
Mail: malmo.avd10@skpf.se
Bankgiro 5421-5397
Expedi  onen är öppen Måndag och Ons-
dag 10.00-13.00 helgfria vardagar
Vi har sommarstängt  12/6 tom 7/8 2023
Julstängt 18/12 tom 8/1 2024

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

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 och december)

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 31 42 Trelleborg
Tel & Adress exp: 0709 522 974
Öppet:  sd. 13.00 - 15.00, ej dec  
Vi har sommarkafe´med exp hela som-
maren
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



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 2023

Årsmöte Eslöv 2023: 4 april
Kick off   2023: 22-23 augus  
Halvårsmöte Eslöv 2023: 10 
oktober
SKPF-dagen Törringelund 
2023: 12 okt

AU 2023
17/1, 28/2, 28/3, 8/5, 8/8, 
4/9, 28/11 kl. 10.00.

Styrelsemöte 2023
7/2, 14/3, 16/5, 22/8, 19/9, 
5/12 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
 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.24 Lund hade sista 
trivselträff en innan jul. Vi 
började med vårt lilla möte där vi 
fi ck se vår f.d. ordförande Bengt 
Lundholm. Göran Myrbeck tog 
på sig ordförande fram  ll nästa 
år. Kassören avgår i årsski  et 
så fi ck vi ta in en konsult Bela 
Reller. Underhållningen stod 
Simon Ahlström för. Han sjöng 
bl.a. sånger av Björn Afzelius 

och Mikael Wiehe han hade 
även egna låtar som han hade 
skrivit. Mycket uppska  ande 
av medlemmarna som var där. 
Tyvärr fi ck vi snökaos så många 
vågade sig inte ut, och det fi ck vi 
acceptera. Vi vill ju inte ha några 
brutna ben innan helgerna 
och belasta sjukvården med.                                                     
Berä  ad av Eva Bengtsson avd. 
24 Lund

Avd 24
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Avd 46 Ystad

Julbord på Löderups Strandbad 
med Avd. 46 Team Ystad

Vackert pyntade lokaler 
välkomnade oss, utanför lyste 
solen över e   skimrande hav. 

Borden dignade av mat av 
alla slag som hör julen  ll, sill, 

lax, kallt och varmt, gröt och 
mycket, mycket mer. När man 
var mä   på mat så väntade e   
stort godisbord. Tror a   alla blev 
mä  a och belåtna.

När mar äter julbord så är 
det svårt a   få  ll det med 
sång, så vart bord fi ck sjunga 
snapsvisorna i sin egen takt

E  er maten så blev det dags 
för lo  dragning.  Alla hade få   
e   refl exband som var en gåva 
från Lions, på dessa fi nns e   
nummer som man kan vinna på 
under nov. – mars. Roligt för det 
fanns e   band som vunnit på 
Lions i November. 

Vi använde oss av slutsiff rorna 
för a   lo  a ut  kaff e, spe  kakor 
mm. 

Mörkret lägrar sig över 
backarna och det är dags a   
styra kosan hemåt, en del hade 

valt a   åka med bussen och 
andra körde själva, plusgrader 
ute även om det låg lite snö kvar 
sen helgens oväder.

Vi önskar varandra God Jul 
och på återseende 2023

Vid pennan Gullbri   Adolfsson

Avd 5 Avd 5 på en Tura den 26.10.22 ca 65 personer 
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Avd 25

SKPF avd 25 anordnade Caféträff   
på Hemgården i Kris  anstad

Den 8:e november samlades 
e   60-talet medlemmar  ll 
Café-träff  på Hemgården i 
Kris  anstad.

Ordförande Karl-Erik Oredsson 
hälsade alla hjärtligt välkomna. 

Tommy Åkesson informerade 
om Skånetrafi ken och vad 
som händer inom omsorgen i 
Kris  anstad.

Mia och Mats från Höör var 
e  ermiddagens underhållare. 

Temat var glada melodier från 
Skåne. Låtarna var väl kända och 
alla rycktes med i musikens och 
sångens förtjusande värld. Mia 
och Mats spred en härlig glädje, 
melodierna gick hem det var 
fullt klart.

Det blev e   litet avbro   
för fi ka, mycket prat med fi n 
gemenskap.

Nu när alla hade få   kaff e, 
då kändes det skönt a   bara 
koppla av och lyssna på den 
härliga musiken och sången som 

Mia och Mats spred i lokalen. 
Tiden går fort när man träff as, 
e  ermiddagen gick mot si   slut. 
E   stort tack  ll Mia och Mats 
för en fantas  sk e  ermiddag.

Lo  eridragning med fi na 
vinster fi ck avsluta  sdagen den 
8 november.

Tack alla ni som kom och e   
stort tack  ll alla som fi xade fi ka 
dukning mm

Vid Pennan
Karl-Erik

Distrikt Skåne vik  g informa  on
Till alla medlemmar i Distrikt 
Skåne.

Distrikt Skåne söker en 
medlem som är intresserad av 
att bli nominerad till kassör i 
vårt distrikt. Tveka inte, ring 
ordförande Karl-Erik Oredsson 
mobilnr 0708-968571 så får du 
veta mer. 

Styrelsen i SKPF avd 205 
Helsingborg har för avsikt att 

upplösa avd 205 Helsingborg. 
Avd 205 Helsingborg kallar till 
medlemsmöte den 26 januari kl 
14.00.
Mötet behandlar upplösning av 
avd 205.
Avd 205 Helsingborg kallar till 
årsmöte 2023 den 16 februari kl 
14.00
Detta blir det sista mötet för 
avd 205 om en majoritet av 
närvarande medlemmarna 
uttalar sig för upplösning. 

Medlemmarna i avd 205 
behöver inte göra något. 

SKPF avd 24 söker kassör, 
ordförande och revisor.
 Mycket viktigt att vi får 
en kassör till avdelningen. 
Avdelningen har nära 1800 
medlemmar. Hjälp oss vi är en 
så fi n avdelning, tveka inte ring 
Eva Bengtsson mobilnr 070-
391 27 45 så får du veta mer 
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Sillsexa med avd 79
Vi var 39 glada medlemmar 
som tog sig  ll Lillemors Mat 
& Catering på Hässleholms 
gol  lubb. Det är en av årets 
höjdpunkter, Sillasexa med 
avdelning 79. 

Ordförande började med a   
hälsa alla varmt välkomna och 
var glad a   så många har kommit 
 ll kvällens arrangemang. Han 

hälsade även kvällens trubadur, 
Stefan Nilsson från Listerlandet 
välkommen.

Ordförande påminde oss a   
avdelningen fi xar julbord med 
underhållning den 7/12 på 
restaurang, Farozon. Ordförande 
passade också på a   informera 
om vårens ak  viteter 2023 
så som årsmöte, grillkväll och 
heldagsu  ärd.

Vice ordförande, Margareta 
informerade a   Folksams 
hemförsäkring kommer a   
uppgraderas den 1/1. Då får vi 
gra  s rådgivning av Familjens 
Jurist inom fl era juridiska 
områden.

Kvällen fortsa  e med god mat 
med fl era olika sillinläggningar, 
lax, jansson, kö  bullar kaff e, 
kaka och glass för den som så 
önskade. Stefan spelade många 

godingar bl.a. Elvis, några 
passade på a   dansa och så blev 
det mycket prat. Ännu en trevlig 
kväll med pensionärskompisar.

Leif Nordin

Den 3/8 2022 gjorde SKPF avd. 
55 Eslöv, Höör, Hörby en tur 
 ll Billinge  Gamlegård, som är 

e   bygdemuseum. Där vi blev 
guidade av föreståndaren Ralph 
Svensson vilket han gjorde med 

en sådan inlevelse så man nästan 
tyckte sig se människorna som 
hade bo   på gården en siste i 
släkten dog 1935.

En helt fantas  sk e  ermiddag 
som avslutades med fi ka från 
Billinge konditori den avnjöts 
inne på Gamlegård där det fi nns 
bord och bänkar från svunnen 
 d.

Skickar över dessa bilder från 
vår resa  ll Billinge

Med förhoppning om a   få 
med dem i nästa senioren

Hälsningar från avd 55 Eslöv 
Höör Hörby

Genom Siri NIlsson

Avd 55



Calles Kryss nr. 1 2023 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 2023  till: 

Senioren c/o Sven Johansson Orregatan 8 264 71 Ö. LJUNGBY
Märk kuvertet med ”Calles kryss nr 1” 2023 Endast ett svar per kuvert.

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

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

Post nr./Ort:........................................................................................
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Calles kryss nr. 1 2023



Skåne senioren
Blåklinstigen 6

296 34 Åhus

Posttidning

B Porto
Betalt

Sverige

Lösning  ll
Calles kryss
Nr. 4 2022

1:a pris 3 lo  er
Berit Anckar
Malmö

2:a pris 2 lo  er
Vivi Ann Beto
Malmö

3:dje pris 1 lo  
Kaarina Karlström
Perstorp

Gra   s  ll vinnarna!
Skåneseniorens redak  on

Avd 5 medlemsmöte
Vi var ca 70 st medlemmar och e  er förhandlingarna bjöds det på kaff e o äpplepaj och sång o musik 
med Christers från kl 14.00-16.00 


