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KOMMANDE HÄNDELSER: 
Sedan förra månadsbladet har det 
inte lättats något alls på alla 
begränsningar och restriktioner så 
med rådande coronaläge måste vi 
fortsätta med att ställa in alla 
aktiviteter tills vidare! 
Det känns inte alls kul att göra de här 
Månadsbladen med negativa eller 
osäkra meddelanden.  
-Det är bara att hoppas på en ljusning 
så snart som möligt! 
Vi i styrelsen är ju alla 70+ och ingår 
alltså i riskgruppen. Därför kan vi inte 
erbjuda oss att vara ute och hjälpa till, 
men om ni vill ringa oss och prata eller 
fråga om något är ni välkomna att 
göra det! Våra tel nr (och epost-
adresser), finns bl a i vårprogrammet 
och på hemsidan. 
  

 
Öresund runt den 7/5 
Är naturligtvis inställd. Vi siktar på att 
kunna genomföra resan i början på 
oktober istället, förslagsvis den 8/10. 
De som var anmälda till den 7/5 har 
förtur om de önskar stå kvar på listan. 
Eftersom resan blev inställd i god tid 
före betalningsdags har det inte gjorts 
några inbetalningar och därav inte 
aktuellt med återbetalningar. 
 

21/5 Gökotta 
Vår traditionella gökotta får också 
göra ett avbrott i år. Även om vi är ute 
så blir vi för många och för nära 
varann med tipsrunda, korvgrillning 
och picknick..  
Ett tips är att vi parvis eller så går ut i 
naturen och njuter denna 
förhoppningsvis härliga vårdag! 
 
10/11 SPF-dag på Jägersro?! 

 
Strax innan coronautbrottet fick vi inbjudan 
från Skånedistriktet till en dag på Jägersro 

med stallbacksvisning, tipsrunda, lunch och 
självklart travlopp! Urspungsplaneringen 
var att detta skulle ske den 2/6. 
Som vi vet blev SPF-dagen på Jägersro 
intälld detta datum. Vi har istället fått ett 
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  7/5 Öresund runt          INSTÄLLT 
14/5   Våravslutning         INSTÄLLT        
21/5  09.00 Gökotta                   INSTÄLLT            
12/6  18.00 Sillafest          INSTÄLLT           
1-6/6 Kroatien          INSTÄLLT      
 6/6 Nationaldagen        INSTÄLLT      
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nytt datum; den 10/11 hoppas vi att allt 
detta ligger bakom oss och att vi kan åka 
då!! Vi uppdaterar efter hand vad som 
händer. 
Dagen på Jägersro kostar 160:- och buss till och 
från kostar 150:- alltså bara 310:- totalt. Om man 
sen vinner eller förlorar på travet är en annan 
sak ! På hemsidan finns mera info om dagen. 
Max 50 personer. 

Anmälan till Sten som håller koll med 
Jägersro om coronaläget. 
 
1-6/6 Kroatien 
Tyvärr blir ju även denna resa inställd på 
grund av Coronapandemin.. 
BeUniq siktar på att genomföra resan 2021 
istället. Prelininära datum är 14-19/6. 
Lotta på BeUniq har meddelat alla som var 
bokade på den inställda resan om detta. 
 

6/6 Nationaldagsfirande 
Ängelholms Kommun har ställt in årets 
firande av Nationaldagen i 
Hembygdsparken. Vi får flagga och fira på 
egen hand hemma istället. 
 

12/6 Sillafesten 
Ja tyvärr, även sillafesten blir inställd.. 
Att sitta tillsammans och festa, eller ännu 
värre: upp och dansa går tvärt emot alla 
regler!! Vi får hålla oss lugna ett tag till!... 
Men, precis som i förslaget med 
Nationaldagen kan vi så får vi fira hemma,  
sill och snaps kan vi väl alltid ordna till ändå! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

HÖSTSÄSONGEN 2020 
Såhär dags brukar vi planera för höst-
säsongen. 
Vi fortsätter att jobba på det, men som det 
ser ut nu är det omöjligt att ha några fasta 
planer. 
Det kommer troligen innebära att 
höstprogrammet inte kan komma ut vid 
halvårsskiftet som det brukar, utan något 
senare. 
Vi jobbar vidare så gott det går och 
återkommer med mera info efter hand! 
 

 
Jodå, något som här ovan kommer så 
småningom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 

Maj: 
 15/5 Inga-Lill Persson 75 år 

16/5 Lisbeth Ragnarsson 65 år 

18/5 Boris Knutsson 75 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 

 

  
 

 

Anmälan till möten, utflykter osv: 

Vi har anmälningslistor till bl a våra resor 

Öresund runt, Jägersro och Kroatien som 

ligger på vänteläge just nu. 

För frågor om Öresund runt och Jägersro 

kontakta skoog.sten@gmail.com    

alt 0739-602215          

För frågor om Kroatienresan kontakta 

mknutsson1@gmail.com      alt 0703-800260 

För frågor om övriga arrangemang kontakta 

akesandberg47@gmail.com alt 0431-431224 
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