September 2021

Hej igen!
Sommaren har varit fantastisk fin med bad, grillning och trevligheter med vänner. Jag har
lärt mig spela Boule, skall erkänna att det inte var lätt. Tänk att kroppen mår så bra när man
är igång och framförallt är det positivt att få träffas. Sakta återvänder den sociala delen och
förhoppningsvis blir det mera öppet samhälle vi möter framöver.
Föreningen har varit i gång hela sommaren på olika sätt, medlemsansvarig Barbro Eliason
och Christer Ytterberg har haft träff med nya medlemmar och informerat om vår Förening.,
en mycket trevlig träff som var uppskattad. Träff på Aurora och ätit buffé med Föreningar
KME och Tågaborg. Varit på Ven, spelat Boule, grilldag med trubaduren i Strövelstorp. Det
var en mycket trevlig atmosfär i positiv anda. Träff, tredje torsdag i månaden på färjan Aurora som herrarna Bernt Lindman och Göran Frank håller i.

Vi har i Föreningen duktiga programansvariga som är ständigt i gång med nya idéer. Jag
skriver ständigt hur viktigt det är att vi har den sociala gemenskapen, att vi bryr oss om
varandra och har trevligt tillsammans, inte bara genom Facebook. Föreningen växer sakta
fram och nya medlemmar kommer till Föreningen. Nya aktiviteter planeras för 2022 och det
är alltid spännande vad våra duktiga och idérika gänget kommer med.
På återseende och var rädda om er alla.
Josefin Forsberg
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Senaste nytt!
På medlemsträffen den 19/8 genomfördes en enkät om förslag på aktiviteter för 2022.
Det inkom 24 svar och nedan återfinns ett sammandrag.
Resa till Skagen med buss eller bil
Tura 1 g/månad
Någon form av julmat
Grillfest med helstekt gris
Kul i juli med picknick
Olympia-bowling, bowla o äta
Bishops Arm beställ 2 betala för 1

20 av 24
19 av 24
19 av 24
17 av 24
17 av 24
15 av 24
15 av 24

Tack för er medverkan!

Fredagen den 3 september gör vi en pub
och shoppingtur till Helsingör som en ersättning för resan till Kiviks den 17/9 som tyvärr
blev inställd p.g.a. Covid-19.
Vi åker med ForSea Aurora från Helsingborg
med avgång 14.00.
Glöm inte att ta med vaccinationskort.
Förslag från puben:
3 st. smörrebrö, öl + en lille en för en dansk
hundralapp.
Ingen föranmälan, var och en betalar för sig.

Glöm inte bort att vi turar tredje torsdagen i varje månad avgång 14.00.
Om du är intresserad att åka med hör
av dig till Bernt Lindman: 070-5751820
eller Göran Frank: 073-1611933 så ses
vi avgångshallen.
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Senaste nytt!
Svampguiden i Klippan den 12 september.
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.
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

OBS!
Leif Borgnér planerar att genomföra en klassiker ”Ut i det blå”. Det blir ett
arrangemang där SPF Sundet medlemmar får möjlighet att deltaga.
Håll utkik efter mer information på vår hemsida och Facebook.

Stickcafé på gång!
Är du intresserad, hör av dig till Ann-Christin
Malmgren på tel. 073 952 30 80.

Vi planerar tillsammans dag och tidpunkt.
Välkomna.
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Detta har hänt under sommaren

Medlemsträff med hattparad på ForSea Aurora 19/8
Ett mycket lyckat och välbesökt arrangemang med närmare 30 personer varav en stor
del tagit till sig uppmaningen att ikläda sig en huvudbonad av valfritt utseende. Variationsrikt var det verkligen
Under resan genomfördes en enkät om kommande aktiviteter vilken kommer att redovisas framöver.
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Detta har hänt under sommaren
..fortsättning
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Detta har hänt under sommaren

Grillafton i Strövelstorp 19/8
Ytterligare ett mycket välbesökt arrangemang hemma hos Josefin o Göran. Förutom
värdparet underhöll också trubaduren Janne.
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Detta har hänt under sommaren

Söndagen 21/8 Kräftskiva i Strövelstorp med kräftor och de obligatoriska tillbehören. Om man var glad i hatten eller glad åt hatten är en helt annan fråga.
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Detta har hänt under sommaren

Dagsutflykt med M/S Vike till Ven den 5 juli
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Vad händer den närmaste tiden?

Fullbokat
Fredagen den 1 okt Skördefest på Arilds
vingård

Samling vid Arilds vingård kl. 13.00.
Börjar med en vandring bland vinrankorna och provar på att skörda lite
vindruvor, medtag lämplig klädsel.
Incheckning cirka 16.00.
Utcheckning dagen därpå mellan 08.00 - 11.00.
Var och en får ombesörja transport, alla anmälda får en lista på deltagare för att
kunna samordna transporten.
Pris: 1295 kr/person i dubbelrum.
Obs! Begränsat antal platser.

9

Vad händer den närmaste tiden?

Fredagen 17/9 Resa till Kivik

Inställt p.g.a. Corana
restriktioner
Ersatt med extra turande den3/9 (se sid 2)
Vi äter och tittar bl.a. på äppeltavlan i Kivik

Plats: Kivik
Anmälan:
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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Vad händer den närmaste tiden?

Torsdagen 21/10 Medlemsträff
kl. 15.00
Mingel och information om KPR av
Björn Falkenström

Plats: Sachsen på Södergatan 84
Serveras: Vin och ost även alkoholfri dryck serveras 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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Teater

Nu händer det!
Föreställning på Jakob Hansens Hus Innergård. Föreställningen är ett Lyckopiller med omedelbar verkan.
Pris för oss 180:-.

Kl.16.00...22/8, 29/8 + 5/9
kl.19.00...24-26/8, 31/8, 1-2/9 och 7-9/9.
Vill du gå? Sms’a mej, jag sms’ar tillbaka ett bokningsnr.
Du går och hämtar din/dina biljetter.
Ha det så mysigt
Anita Nilsson
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Program höst-vår 2021-2022

13

Styrelsen i SPF Seniorerna Sundet
Ordförande:

Josefin Forsberg
ordf@spfsundet.se

tel. 073 394 6376

Vice ordförande:

Anita Karlsson
vordf@spfsundet.se

tel. 070 615 49 09

Sekreterare:

Lisbeth Ek
sekr@spfsundet.se

tel. 070 110 25 50

Kassör:

Lars Teinvall
kassor@spfsundet.se

tel. 072 336 08 84

Ledamot:

Anita Nilsson
event@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

Ledamot:

Barbro Eliasson
babseliu@spfsundet.se

tel. 070 110 25 50

Ledamot:

Lars-Erik Johansson
larsolisen@gmail.com

tel. 072 902 13 09

Funktionärer
Valberedningens ord:

Göran Frank
valordf@spfsundet.se

tel. 073 116 91 33

Valberedningen:

Anders Hansson
valberedning@spfsundet.se

tel. 073 507 68 38

Revisor:

Bernt Lindman
revisor@spfsundet.se

tel. 070 575 18 20

Revisor:

Anita Nyberg
revisor2@spfsundet.se

tel. 072 303 60 31

Webb redaktör:

Christer Ytterberg
kansli@spfsundet.se

tel. 070 899 65 01

Eventgrupp:

Anita Nilsson
event@spfsundet.se

tel. 070 350 99 67

Anita Karlsson
vordf@spfsundet.se

tel. 070 615 49 09

Monica Lindman
event2@spfsundet.se

tel. 070 723 06 02

14

