
 
 
 

Medlemsmöte den 25 augusti kl.10.00 i Bergasalen 
 

 
  

Presentation av Hälsoveckan m.m.  
 
Vid detta medlemsmöte, som är en uppstart till Hälsoveckan 30 aug - 3 sept, kommer en del  
senioraktiviteter att presenteras. 
Inbjudan till detta möte skickades ut via mail och hemsida den 6 augusti och anmälningstiden 
gick ut den 13 augusti. Om du inte tagit del av inbjudan men är intresserad av att delta kan 
du skicka ett mail till Christina Hedlund ninnahedlund@gmail.com eller ringa 070-835 90 59 
och höra om det finns platser kvar. 
 
 

Medlemsmöte den 25 augusti kl.10.00 i Bergasalen 
 
 

                                                     
Håkan Persson              Ragnar Jonson 
 

Översiktsplanen 2020-trafikråd-trafiksäkerhet. Hur påverkar det mig? 
 
Håkan Persson vår lokala polis och Ragnar Jonson som är föreningens  trafikombud. De 
kommer att ta upp frågor om vår trafiksäkerhet och dess utveckling i Bjärred. 
 
Anmälan till Annika Helsing Persson annika.helsingpersson@gmail.com  
eller tel. 070-686 79 80. 
Första anmälningsdag är den 20 augusti.       
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Medlemsmöte den 21 september kl. 14.00 i Bergasalen 
 

                         Robert Wenglén 
                         
Aktuella frågor i kommunpolitiken  
 
Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande, kommer att ta upp aktuella kommunala 
frågor. Fokus kommer att vara på Översiktsplanen 2020 som är en långsiktig plan för 
kommunens utveckling för en god livsmiljö för boende och ett hållbart samhälle. Planen finns 
tillgänglig på kommunens hemsida och kommer att ställas ut 
den 1 augusti till den 1 oktober. 
 
Anmälan till Christina Hedlund ninna.hedlund@gmail.com eller tel.070-835-90 59 Första 
anmälningsdag är den 10 sept. 
 
 

Medlemsmöte den 5 oktober kl.14.00 i Bergasalen 
 
 

 
                    Tareq Taylor 
 
 En god, enkel och näringsrik kost till vardags 
 
Många seniorer lever ju ensamma och i värsta fall inte får den näringsriktiga kost som är 
jätteviktig för både kropp och själ samt ger ett meningsfullt liv inte minst ur hälso-synpunkt. 
Tareq ger tips och idéer för matglädje i vardagen som Senior. 
 
Anmälan till Annette Jörgensen annette.jr@telia.com tel.070 822 37 20 Första 
anmälningsdagen är den 24 sept. 
 
 
 



 
Jazzkväll den 8 oktober kl. 18.30 i Medborgarhuset 

 
 

 
 
En kväll med vår eminenta ”Jassbandet Gamla Bjered” 
 
För mer än 60 år sedan började jazzintresset i Sverige växa. Ett flertal tradjazzband bildades 
som spelade på jazzklubbar och skoldanser. Några av oss som var med då träffades för 10 
år sedan och bildade en orkester för att spela tradjazz och hitta tillbaka till den gamla goda 
tiden. 

Vi kallar oss ”Jassbandet Gamla Bjered” och spelar musik från tidigt 1900-tal med influenser 
från Louis Armstrong, Sidney Bechet och alla de andra stora som fanns på den tiden - 
skriver Bengt Larsson! 

Till ett självkostnadspris på 100 kr, finns möjlighet  att till kvällen beställa två danska 
smörrebröd. Man kan välja mellan Rödspätta, Lax, Köttbullar eller Rostbiff med ett glas vin 
alt.öl. Därefter kan öl o vin inhandlas. Kaffe med tillbehör medtages. 

Anmälan till Gun-Britt Ohlsson tel. 0706-70 64 43 alt. ohlssongb@hotmail.com Från den 20 
sept. till den 27 sept. 
 
 

Medlemsmöte den12 oktober kl. 13.00 i Medborgarhuset 
 
                                            

                   
 Lotta Johansson     Cecilia Bodelsson  
 
Biblioteket finns till för dig! 
 
Cecilia Bodelsson och Lotta Johansson från Bjärreds Bibliotek  berättar om att biblioteket 
finns till för dig! 
En inspirerande föreläsning om vad biblioteken i kommunen har att erbjuda. Cecilia och Lotta 
berättar om utbud av service, teknik samt tjänster som kan vara extra intressanta för dig som 
är senior. Ett och annat bra boktips blir det också. 
Anmälan till  annika.helsingpersson@gmail.com  
eller tel. 070-686 79 80 Första anmälningsdag är den 1 okt.      



 
 

Medlemsmöte den 19 oktober kl. 14.00  i Bergasalen 
 

          
 History 
 
Pärlor och pop 
 
Trion History besöker oss för tredje gången! Denna gången blickar de tillbaka och hittar 
pärlor från 40-, 50- och 60-talet. Vi möter schlagerstjärnor, rockkungar och popidoler. Allt 
serverat i en nostalgisk musikalisk mix. 
 
History består av Tuve Tufvesson, Glenn Davidsson och Sven-Olof ”Svempa” Svensson och 
de kommer från Helsingborg och började spela tillsammans i olika konstellationer i sin 
ungdom. 1997 bildades History. 
 
Anmälan till Christina Hedlund ninnahedlund@gmail.com tel.070 835 90 59. Första 
anmälningsdag är den 8 okt.  
 
 
Medlemsmöte den 9 november kl. 13.00 i Medborgarhuset 

 

                         
                     Raija Öhrstedt 
 
Varför har vi orientaliska mattor i våra hem?  
 
Textilkonservatorn från Landskrona talar om de orientaliska mattornas historia, från vilka 
länder mattorna kommer, till vilket ändamål de är tillverkade, ålder och hur skall vi ta hand 
om dem i våra miljöer. Raija hoppas på många frågor från åhörarna!  
 
Anmälan till Christina Hedlund ninna.hedlund@gmail.com  
tel. 070 835 90 59. Första anmälningsdag är den 29 okt.  
 
 



 
                    
Medlemsmöte den 16 november kl. 14.00 i Bergasalen        

 

 
 
Konsert med Andreas Eldeen och Anders Juhlin 
 
En konsert som spänner från ”Musikal till ”Avicci” – och mycket där emellan – med 
Malmöartisten som trivs lika bra på Malmö Operas scen som framför ett storband eller 
ensam vid ett piano. Välkommen till en konsert med Andreas Eldeen och hans eminenta 
medmusiker Anders Juhlin vid pianot. Det här blir en konsert där det finns något för alla 
och visst blir det läge för allsång! 
Andreas Eldeen är Malmöartisten som trivs lika bra på Malmö Operas scen som framför 
ett storband eller ensam vid ett piano. Med tio produktioner på Malmö Opera och 
hundratals konserter i ryggen har han en minst sagt bred bas och publik. 
Anders Juhlin är en flitigt anlitad pianist och kapellmästare med stor musikalisk bredd. 
Anders jobbar även som kyrkomusiker i vår församling. 

Anmälan till Christina Hedlund ninna.hedlund@gmail.com eller tel.070 835 90 59. Första 
anmälningsdag är den den 5 nov. 

Vinprovning den 19 november kl. 18.00 i Medborgarhuset 
 

                    
 
Vinprovning röda viner – hitta ditt favoritdistrikt! 
 
Vi provar 3 röda viner från klassiska vindistrikt, Bordeaux i Frankrike, Rioja i Spanien och 
Toscana Italien. Inledningsvis ges några ord om vindistriktens historia och vinernas karaktär. 
Efter teorigenomgången följer den praktiska provningen då vi tillsammans analyserar vinerna 
med fokus på skillnaderna. 
Efter vinprovningen testar vi det vi har kvar i glasen till en mindre måltid. 
 
Priset för provningen är 200:- per person. 
Max. antalet deltagare är 16 st och 
första anmälningsdag är den 4:e okt. kl 09:00. 
Anmälan görs till Göran Melvanius, goran.melvanius@gmail.com  tel.070 592 50 68 
 



 
Medlemsmöte den 23 november kl. 14.00 i Bergasalen 

 

    
   Kristian Graah-Hagelbäck     
            
Änglamakerskan Hilda 
 
Kristian Graah-Hagelbäck, civilekonom och socionom, har skrivit en bok om änglamakerskan 
Hilda Nilsson. 
 
En kort beskrivning av Hilda:  
”Hilda Nilsson, född Lagerstedt, blev känd som änglamakerskan på Bruksgatan i 
Helsingborg. 
År 1915-1916 dränkte och ströp hon åtta spädbarn som hon fått i sin vård. Hildas desperata 
kamp för att försörja sig fick slutligen oerhörda konsekvenser. Men Hilda Nilsson var inte 
bara förövare. Hon var också ett offer.Offer för den tidens syn på ensamstående kvinnor med 
utomäktenskapliga barn. 
 
Anmälan till Christina Hedlund ninna.hedlund@gmail.com r 
tel. 070 835 90 59 Första anmälningsdag är den 12 nov. 
        
Julavslutning den 15 december kl. 14.00 i Bergasalen 

 

  
               
 
Vi önskar varandra God Jul! 
 
Julen närmar sig och vi tjuvstartar med glögg och pepparkakor därtill lyssnar vi till sång och 
musik. Som vanligt serveras också kaffe och lussekatter. 
Anmälan till Gun-Britt Ohlsson tel. 0706-70 64 43 alt. ohlssongb@hotmail.com Första 
anmälningsdagen är den 29 nov.  
 
 



 


