Januari 2021

Ordförandes tankar!
Givetvis så önskar vi alla att det nya året bär med sig allt gott. Att vi får träffas,
umgås och bara vara tillsammans.¨
Styrelsen i SPF Sundet önskar alla medlemmar som icke medlemmar och kommande medlemmar Gott slut 2020 och Gott Nytt år 2021.
Jag vill även passa på och tacka alla för en fantastisk insats i SPF Sundet för
trevligheter och framförallt i den fina gemenskapens tecken.
Jag kan nog inte med ord beskriva hur stolt jag är över vår lilla Förening, som
växer sakta fram. Här möts vi i olika åldrar och fram flödar idéer som gör att
Föreningen utvecklas in i framtiden.

Josefin Forsberg
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Vårt programutbud för 2021
Här nedan hittar du föreningens gedigna program för 2021 framtaget av Eventgruppen m.fl. Nu hoppas
vi alla att skall kunna genomföra de mesta men som du vet kan det bli förändringar. Kolla på hemsidan
och Facebook om aktuell status på programmet.

Söndagen 24/1 Medlemsträff kl. 15.00
Mingel och information från Polisen om aktuella samhällsfrågor
Plats: Sachsen på Södergatan 84
Serveras: Semla med kaffe, självkostnadspris 70 kr
Anmälan: Senast 10/1 till
Anita Karlsson 070-6154909 eller
Monica Lindman 070-7230602

Anmälan är bindande!

Betalning: Insättning på bankgiro 5502-2537,
Swish 1232617025 eller kontant.
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalningen

Torsdag 18/3 Medlemsträff kl. 14.00
Mingel på ForSea
Plats: Aurora
Serveras: Buffé + färdbiljett, kostnad 169 kr/p
Anmälan: Senast 28/2 till
Anita Nilsson 070-3509967

Anmälan är bindande!

Obs! Den som föredrar a'la carte köper egen färd-biljett och betalar sin mat på
plats i restaurangen.
Betalning: Insättning på bankgiro 5502-2537,
Swish 1232617025 eller kontant.
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalningen.

Fredagen 12/2 Årsmöte kl. 15.00
Plats: Charles Dickens

Anmäl dig om du vill delta på årsmötet och önskar äta efteråt till en kostnad av
ca. 169 kr.
Anmälan: Till Barbro Eliasson 0701-10 25 50
Sista anmälnings dag: 31/1

Anmälan är bindande vid beställning av mat
2

Torsdag 20/5 Medlemsträff kl. 15.00
Mingel och Quiz under ledning av vår egen "maestro"
Plats: Sachsen på Södergatan 84
Serveras: Smörgåstårta inkl. dryck, kostnad 140 kr
Anmälan: Senast 10/5 till
Anita Karlsson 070-6154909

Våren någon gång i maj Helsingborgs Bryggeri
Någon dag i maj fyller Helsingborgs bryggeri 10 år
Vi återkommer med mer information när det går att boka.

Lördagen 24/7 Grillbuffé i Strövelstorp kl. 14.00
Mingel och allsång med trubaduren Janne
BBQ grillad äppelrökt gourmetgris med de bästa bitarna, marinerad kycklingbröstfilé med rotsaker m.m.
Kostnad förtäring 200 kr/p. Dryck finns att köpa på stället.
Plats: Strövelstorp på Bankvägen 11, tag regionbuss 506 från Helsingborg C stig
av vid hållplats Bankvägen resan tar ca 35 min. Någon möter upp och sedan är det
300 m promenad till festen
Anmälan: Senast 10/7 till Josefin Forsberg 073-3946376

Anmälan är bindande

Måndagen 14/6 Till Ven med båt och övernattning
I resan pris på 995 kr ingår eftermiddagskaffe, tre rätters kvällsmeny,
frukost och övernattning i 2-bädds rum. Kostnaden för båtresan tillkommer.
Begränsat antal platser
Anita Nilsson: 070-3509967
Samling: Återkommer med mer information
Betalning: Halva kostnaden 500 kr betalas senast 8/4 och resterande senast
10/5. Betalning görs antingen till bankgiro 5502-25337 eller Swish 1232617025
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Torsdag 19/8 Medlemsträff kl. 14.00
Mingel på ForSea, huvudbonad obligatorisk
Pris utdelas till bästa huvudbonad!!!
Plats: Aurora
Serveras: Buffé + färdbiljett, kostnad 169 kr/p
Anmälan: Senast 31/7 till
Anita Nilsson 070-3509967

Anmälan är bindande!

Obs! Den som föredrar a'la carte köper egen färdbiljett och betalr sin mat på plats.
Betalning: Insättning på bankgiro 5502-2537,
Swish 1232617025 eller kontant.
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalningen.

Lördagen 21/8 Kräftskiva kl. 16.00
Var och en tar med sig sin egen förtäring, dryck och glatt humör. Givetvis så är mycket sång till kräftorna. Eventuellt sätter vi upp partytält och då behövs hjälp. Ta med en rolig huvudbonad.
Plats: Strövelstorp på Bankvägen 11, tag regionbuss nr 506 från Helsingborg C
stig av vid hållplats Bankvägen resan tar ca 35 min. Någon möter upp och sedan
är det 300 m promenad till festen
Serveras: Det som ni har med er.
Anmälan: Senast 14/8 till
Josefin Forsberg 073-3946376

Torsdagen 21/10 Medlemsträff kl. 15.00
Mingel och information om KPR av Björn Falkemström
Plats: Sachsen på Södergatan 84
Serveras: Vin och ost även alkoholfri dryck serveras till en kostnad av 120 kr/p
Anmälan: Senast 10/10 till
Anita Karlsson 070-6154909 eller
Monica Lindman 070-7230602

Anmälan är bindande!

Betalning: Insättning på bankgiro 5502-2537,
Swish 1232617025 eller kontant.
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalningen.
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Fredagen 17/9 Resa till Kivik
Vi äter och tittar bl.a. på äppeltavlan i Kivik
Plats: Kivik
Anmälan: Senast 10/1 till
Anita Karlsson 070-6154909 eller
Monica Lindman 070-7230602

Anmälan är bindande!

Betalning: Insättning på bankgiro 5502-2537,
Swish 1232617025 eller kontant.
Obs! Ange namn och mötesdag på inbetalningen.

Skördefest på Arilds vingård
Återkommer med pris och datum samt övernattningspris.
Eventuellt samordning av resan- buss.
Vi samlas kl 13.00 för en genomgång av det vi ska göra under dagen och sedan
beger vi oss ut på fältet. Efter att vi tillsammans har plockat druvor några timmar
kommer vi att ha en paus med något lättare att äta (tex baguette eller ost och
chark) och vin. När vi sedan känner oss färdiga så åker vi tillbaka till vingården.
Där kommer vi att få en rundtur i vineriet och vi kommer kunna se hur man tar
hand om druvorna efter skörd.
Efter visningen sätter vi oss ner och avnjuter en 2 rätters middag inkl. 2 glas vin.
Möjlighet att köpa kaffe, avec och dessert.
Tänk på att ha med er skor och kläder som tål att gå ute i på fältet. På kvällen är
det valfri klädsel.
Anmälan till:
Josefin Forsberg: 073-3946376 eller
Anita Nilsson: 070-3509967

Anmälan är bindande!

Torsdagen 9/12 Årsavslutning med julbuffé kl. 14.00
Plats: Aurora, Forsea
Anmälan: Senast 15/11 till
Anita Nilsson 0703-50 99 67

Anmälan är bindande
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Övriga aktiviteter
Kul i juli 20/7 tisdagar

Om du är intresserad av någonting här
nedan, så skriv på Sundets Facebook
sidan. Behöver du hjälp, ta kontakt
med Göran Frank så lägger han in.

Anmäl dig till: Anita Nilsson 070-3509967 om du
kommer.
Vi försöker hålla platsen.

Göran Frank 073-1611933

Vi träffas i Slottshagen och lyssnar till musik och
umgås socialt. Ta med dig stol eller filt och picknikskorg. Vid dåligt väder ställer vi in träffen. Vi
Träffas på Slottshagen.

SPA

SPA paket med övernattning i Varberg till våren.
Pris: 1450 kr

Råå-badet

För att bada på Rååbadet måste du lösa årskortet.
Vi träffas en gång i månaden bastar och umgås
tillsammans, inga pensionärsrabatter.

Tre rätters meny med frukost.
Vi återkommer med datum.

Årskort 250 Kr

Line dans

Monica Lindman: 0703-50 99 67
Återkommer

Tisdagar en gång i veckan: från januari- maj uppehåll sommar.
Tid 14.00 vi samlas utanför badet

Besök på Ål-odlingen

Vi börjar igen i september första tisdag och fortsätter till december.
Under sommaren träffas vi på RÅÅ strand, ta
med dig picknik

Återkom till Anders Hansson om du är intresserad. 073-5076838

Holy Smoke

Kontakta Eva Häggkvist om du vill hänga med
0703 909319

Vi åker till Höganäs och besöker lite annorlunda
matställe. Datum och tiden återkommer jag på
SPF Sundets Facebook under sommaren.
Kontakt: Josefin Forsberg 0733 946376

Svampplockning

Anmälan till Josefin Forsberg 0733 946376 ??
Vi beger oss ut i någon av skogarna runt Klippan
för att identifiera och plocka svamp tillsammans
med Klippanbygdens natur.
Vi återsamlas för fika och går igenom den samlade svampskörden under vår svampguidens kunniga ledning.

Whiskey provning

Är du intresserad ta kontakt med
Christer Ytterberg 0708-99 65 01

Rom, Gin och Vinprovning
Anmäl intresset till
Lars Granquist 070-9369523

Vi träffas vid Vedby Kyrka i Klippan., vi samlas
kl 10.00. Aktiviteten pågår från 10.00-13.00
Ta med fika. Vid dåligt väder så är svampplockning inställd.
Begränsad antal 9 personer
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Är du intresserad av goda digistive

Dagstur -Köpenhamn i sommar

Vi träffas och diskuterar om olika likörer och har
smak provning.

Anmäl intresset på Sundets Facebook så bestämmer vi dag och tid.

Limoncello gruppen
Slånbär gruppen
Paradisäpple gruppen
Anmäl intresse till
Göran Frank 073-1611933

Surströmming

Anmälan: Anita Karlsson 070-6154909 om du är
sugen på surströmmingen.

Bussresa till Ullared

Värdens största spion

Anmäl intresset på Sundets Facebook så bestämmer vi tillsammans när vi vill åka. Det går bussar
till Ullared för en billig peng.

Intressant föreläsning om värdens spion, Lars
Teinvall har föreläsning.
Ta kontakt med Lars Teinvall 072-3360884

Bishop Arms

Vi återkommer med besked när den öppnas.

Boule på fredagar

Nybyggt boulebanan på Högastensgatan. Vi träffas en gång i veckan på boulebanan. Ta med dig
Bouleklot, lunchkorg med dryck. Vi umgås och
har trevligt.
Vi träffas på Högastensgatan 2 Helsingborg kl
13.00
Kontakt Eva Häggkvist 0703 909319 om du vill
delta.

Tura

Var tredje torsdag kl 14.00 ForSea
Kontakta: Bernt Lindman 070-5751820
Göran Frank 073-1611933

Promenad

Utgår från något ställe i stan. Anmäl intresset på
Sundets Facebook så bestämmer vi dag och tid.

Ut och ficka/äta

Utgår från något ställe i stan. Anmäl intresset på
Sundets Facebook så bestämmer vi dag och tid.

Besök Sofiero

Vi håller utkik när Sofiero öppnar, anmäl intresset
på Sundets Facebook så bestämmer vi dag och
tid.
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Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet
Ordförande:

Josefin Forsberg
E-post: ordf@spfsundet.se

tel: 0733-94 6376

Vice ordförande:

Anita Karlsson
E-post: vordf@spfsundet.se

tel: 0706-15 49 09

Sekreterare:

Barbro Eliasson
E-post: sekr@spfsundet.se

tel: 0701-10 25 50

Kassör:

Lars Teinvall
E-post: kassor@spfsundet.se

tel: 0723-36 08 84

Ledamot:

Anita Nilsson
E-post: ledamot1@spfsundet.se

tel: 0703-50 99 67

Funktionärer
Valberedningens ord: Göran Frank
E-post: valordf@spfsundet.se

tel: 0731-16 91 33

Valberedningen:

Anders Hansson
tel: 0735-07 68 38
E-post: valberedning@spfsundet.se

Revisor:

Krysryna Stazewska
E-post: revisor@spfsundet.se

tel: 0708-29 4174

Webb redaktör:

Christer Ytterberg
E-post: kansli@spfsundet.se

tel: 0708-99 65 01

Eventgrupp:

Anita Nilsson
E-post: program1@spfsundet.se

tel: 0703-50 99 67

Anita Karlsson
E-post: vordf@spfsundet.se

tel: 0706-15 49 09

Monica Lindman
E-post: monica.lindman@binet.se

tel: 0703-50 99 67
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