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Välkommen till Skånedistriktets andra digitala nyhetsbrev med information och nyheter från distriktet.
Det skickas ut till alla medlemmar i SPF Seniorerna Skånedistriktet med en registrerad e-postadress.
Det första nyhetsbrevet skickades i början av maj. Framöver kommer det ungefär en gång i kvartalet,
men här kommer en midsommarhälsning redan nu.

En sommarhälsning från ordföranden

Mina första två månader som ordförande i SPF Skånedistriktet har präglats av den rådande Corona
pandemin – inga medlemsaktiviteter men en stor mängd digitala möten! 
Distriktsstyrelsen är aktiv och med viss framtidstro planerar vi för höstens aktiviteter. Av förklarliga 
skäl är det något osäkert hur mycket som kommer att kunna genomföras. Vi planerar därför också 
för digitala programpunkter bland annat när det gäller vissa utbildningar. 
Under hösten kommer vi att ha fortsatt kontakt med föreningarna för att öka vår kunskap om det lokala
arbetet inom SPF och de behov av eventuellt stöd från distriktet som finns. Nyhetsbreven kommer att fortsätta. I detta ny-
hetsbrev är vi glada över att få presentera våra medarbetare på kansliet vilka har en mycket viktig roll för att verksam -
heten inom distriktet ska fungera.
Ni är säkert många som saknar de SPF aktiviteter ni brukar delta i och den sociala gemenskap som de innebär. 
När sommaren nu kommer kan vi åter, med iakttagande av föreskrivna försiktighetsmått, ägna oss åt uteaktiviteter – även
tillsammans med barn och barnbarn! För egen del så försöker jag att varje dag ta en ordentlig promenad. Samtidigt är
den påbjudna ”karantänvistelsen” jobbig i synnerhet den sociala isolering som det medför. 
Allt har ett slut – så även Corona! Till dess, sköt om dig och håll avstånd!
Med önskan om en fin sommar,

Knut Sigander
Ordförande SPF Skånedistriktet

Tips till föreningar i Corona-tider
Till följd av Corona har nästan alla föreningsaktiviteter ställts in. Många föreningsstyrelser håller kontakten med
sina medlemmarna genom att ringa runt och prata med dem. Vi på Skånedistriktet vill tipsa om att passa på att
samla in e-postadresser när ni pratar med era medlemmar. Vi har tjatat om det förut och det gör vi därför att det är
viktigt! I dagsläget har ca 60% av Skånedistriktets medlemmar en registrerad e-post adress men ju fler, desto bättre. 

Idébanken för inspiration
På Skånedistriktets hemsida har vi en ”Idébank” där föreningar kan tipsa varandra om aktiviteter.  Klicka här för att
komma direkt till sidan: https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/aktiviteter/tips-och-ideer/
Tipsa gärna vår kommunikatör Marjolein van Leusen om era aktiviteter: marjolein.spfskane@gmail.com

Boule-ambassadör sökes!
Nuvarande boule-ambassadören i Skånedistriktet vill gärna ha en efterträdare. Därför söker vi dig som brinner för
boule och kan tänka dig att ställa upp som kontaktperson och svara på frågor, det är ingen betungande uppgift.
Kontakta gärna Morten Kehler på distriktskansliet vid intresse eller frågor: morten.kehler.spfskane@telia.com

Sommarstängt på kansliet
I juli månad håller distriktskansliet stängt. Morten, Cecilia och Marjolein önskar alla SPF-medlemmar en härlig som-
mar. Välkommen åter i augusti! 

Kort från Distriktet



Vad trevligt att du läste vårt nyhetsbrev, vi hoppas att det uppskattades.
Du kan alltid nå distriktskansliet på telefontid måndag–torsdag kl. 9.00–12.00. 

Titta gärna in på hemsidan, https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/

Vår e-postadress är spf.skane@telia.com. Postadress: Västergatan 15 B, 243 31 Höör.

skånedistriktets kanslipersonal presenterar sig
Kansliet i Höör är navet i Skånedistriktets verksamhet. Här följer en kort presentation av våra medarbetare.

Morten Kehler, kanslichef
Mortens text!

Marjolein van Leusen, kommunikatör
Jag är född i Nederländerna men har bott i Sverige i mer än 30 år. Har två vuxna söner och bor på
landet i vacker natur utanför Hässleholm tillsammans med mina islandshästar, hund och katter. 
Min yrkesbakgrund är huvudsakligen från trycksaksproduktion och grafisk formgivning. Jag var bland
annat redaktör för en stor föreningstidning i 25 år. Jag har tidigare arbetat på distriktskansliet 2014
fram till 2017 och skötte då medlemsregistret. Sedan september 2019 är jag tillbaka men nu i en ny
tjänst som kommunikatör. Jag har hand om Skåne distriktets hemsida, annonsering, marknadsföring,
verksamhetsberättelsen, utskick (bland annat detta nyhetsbrev), samt arbetar med alla övriga före-
kommande arbets uppgifter på kansliet. Jag är en social och kreativ person och trivs med såväl de 
varierande arbetsuppgifterna som alla trevliga kontakter med SPF-medlemmar!

Cecilia Johnsson, kanslist
Jag har arbetat på SPF Skånedistriktets kansli sedan slutet av 2016. Jag arbetar främst med vårt
medlemsregister och hjälper gärna våra föreningar när de behöver hjälp med registret.
Sedan 5 år tillbaka bor jag tillsammans med min 13 åriga son i ett hus på landet mellan Hörby och
Sjöbo. Jag har tidigare bland annat arbetat i olika roller på flera stora företag i Lund som Tetra Pak,
Gambro och Axis.
Jag är utbildad inom språk och pratar flytande italienska efter att ha bott i Turin, Italien i 8 år. I Italien
arbetade jag och studerade på universitet. På fritiden reser jag en del med min son. Vi har även en
hobbybiodling som vi sköter tillsammans.

Nyfiken på digitala möten?
Att prata med sina vänner, sin familj och barnbarn – och samtidigt se dem – är ett trevligt alternativ till att umgås,
inte minst i Corona-tider då det är svårt att träffas ”på riktigt”. Även för föreningsstyrelser är 
Studieförbundet Vuxenskolan vill gärna hjälpa dig att komma igång med digitala möten och bjuder in alla som är
intresserade till ett digitalt möte den 23 juni klockan 10–12. 
Du behöver ha en dator med kamera och mikrofon. När det är dags, behöver du bara klicka på denna länk: 
https://meet.jit.si/VIprovarpåettdigitaltmöte
Vi vill även tipsa om gratistjänsten Dataprata med enkla guider som visar hur du kommer igång med videosamtal
via dator eller telefon. Dataprata vill göra det lättare för äldre och andra datorovana att kommunicera över nätet.
Du får lättbegripliga instruktioner på hur du kan olika tjänster. Klicka på denna länk: https://www.dataprata.se/

Kreativt i Corona-tider
Gillar du att hantarbeta och sticka? Då tipsar vi om utmaningen att tillsammans skapa Skånes största coronafilt på
distans! Häng på utmaningen från andra län! Vi skapar en coronafilt av virkade eller stickade rutor på 15 x 15 cm.
Det kostar inget att vara med. För anmälan eller mer information, kontakta Studieförbundet Vuxenskolan:
Tel 010-173 39 13, e-post: maria.karlsson@sv.se 


