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Vi följer utvecklingen av Covid -19 pandemin, vilket kan innebära att
delar av de planerade programmen måste ställas in.

Ansvarig utgivare SPF Seniorerna Samorganisation Helsingborg
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Ordföranden har ordet
Hösten 2020 har dominerats av pandemin, som åter
breder ut sig. SPF-föreningarna bedriver verksamhet
med anpassning till de krav som Folkhälsomyndigheten
föreskriver och förbereder normal verksamhet i vinter
vilket framgår av detta program. Vi följer utvecklingen
noga och kommer att anpassa verksamheten därefter.
På årsmötet ersattes interimsstyrelsen av en ny styrelse
för SAM. Styrelsen har utarbetat en arbetsordning för att
klargöra SAM:s uppgifter och verksamhet. SPF:s
verksamhet i Helsingborg drivs av de nio föreningar som
är medlemmar i SAM.
Vi i den nya styrelsen är övertygade om att SAM behövs
mer än någonsin. SAM är ett organ för att uppträda
gemensamt i en rad frågor som att
-

-

driva gemensamma aktiviteter t ex att underlätta
för föreningarna att söka pengar hos
Socialstyrelsen för utbildning i smarta
mobiltelefoner och IT, att driva projektet,
Tillsammans Mot Ensamhet (TME) så
föreningarna stimuleras att driva aktiviteter,
motverka åldersdiskriminering,
vara remissorgan för förbundet och distriktet,
driva äldrefrågor i kommunen, regionen och
förbundet och
utse representanter i Kommunens Pensionärsråd
(KPR).

Föreningarna får bättre genomslag och större kraft
genom erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. SAM är
en plattform för föreningarna att stimulera varandra till
ännu bättre verksamhet och att föra fram SPF
medlemmarnas synpunkter i äldrefrågor.
Mats Nilsson
Ordförande i SAM

Styrelse
Ordförande: Mats Nilsson
tel:0708 22 32 23
e-post: mln4607@gmail.com
Sekreterare: Ingvar Löfdahl
tel:0706 69 42 36
e-post: ingvar.lofdahl@telia.com
Kassör: Vakant
e-post:
Ledamot: Leif Persson
tel:0702 61 19 54
e-post: mac-persson@hotmail.com
Ledamot: Ingrid Gustavsson
tel:0737 19 11 04
e-post: ingridmaria.gustavsson@telia.com
Ledamot: Vakant
e-post:

SPF SAM
Helsingborg
Kansli:
Kurirgatan1
254 53 Helsingborg
Tel: 0708 48 75 57
Bankgiro 5885–6956
Organisations nr:
843002–0720
Hemsida:
www.spfsamhbg.se

KPR-gruppen 2019–2022
Ordförande Björn Falkenström tel: 0708 51 80 26
e-post: bjorn.falkenstrom@gmail.com
Ledamot: Arne Cederborg
tel: 0708 78 03 57
e-post: arne.cederborg@telia.com
Adjungerad Irene Berg
tel: 0761 34 03 51
e-post: iblb@irla.nu
Distriktsstyrelse May Öberg
tel: 0761 18 28 04
e-post: may-inge.oberg@telia.com

SPF Seniorerna Skånedistrikt och Förbundskansli
Skånedistriktet

Västergatan 15, 243 31 Höör

Förbundskansliet

Box 325 74, 104 22 Stockholm

tel. 0413-291 14

tel: 08-692 32 50

E-post till SPF SAM: spfsamhelsingborg@spfsamhbg.se

Månadsmöte våren 2021.
Torsdagen 14 januari
Torsdagen 11 februari Årsmöte
Torsdagen 11 mars
Torsdagen 8 april
Torsdagen 13 maj

Möteslokal:
Fleninge
församlingshem
Västkustvägen 366
25 477 Fleninge
Mötesdag: torsdag
Mötestid: 14:00-17:00
Bankgiro 850–6834
Antal medlemmar 245
Hemsida:
www.spfsamhbg.se

Då vi under rådande omständigheter, med Coronapandemin, har vi inte
bokat någon underhållning.
Vi avvaktar längre fram och meddelar via vår hemsida och annons i HD
på söndagar under Föreningskontakten.
Övriga aktiviteter: Studiecirklar, utfärder, promenader, boule, canasta,
studiebesök, teater, revy.

Kontakt
Ordförande: Tommy Larsson, tommy.larsson1946@hotmail.com
tel: 0707 72 63 76
Vice Ordförande: Siv Dahlvid

tel: 0721 83 91 87

Sekreterare: Britt-Mari Morfelt

tel: 0705 83 5429

Kassör: Lars-Olle Pettersson

tel: 0708 37 46 95

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

28 januari ”Sofiero 2021 och framåt”

Torsdagen den 28 januari på Ringstorpsgården
kl.13:30. Anna Schibli från Sofiero informerar om
Sofiero 2021

22 februari ”ÅRSMÖTE”

Måndagen den 22 februari i Pingstkyrkan
kl. 13:00. Kaffe och semla ingen avgift

25 mars ”Tura på Tycho Brahe”

Torsdagen den 25 mars med avgång 12:40
Buffé med kaffe, alkoholfri dryck och biljett till
färjan. Förskottsbetalning gäller för denna aktivitet.

25 april ”Plötsligt händer det”

Söndagen den 25 april på Ringstorpsgården
kl. 14:30. Musikalisk kabaré om livet som
pensionär med Thomas Wiehe och Hans
Alnemark.

19 maj ”Eva och Bernhard underhåller”

Onsdagen den 19 maj på Ringstorpsgården kl.
13:30 Vårlunch med sång och musik.

Möteslokal:
Ringstorpsgården
Kurirgatan 1
Mötesdag:
Se respektive aktivitet
Kansli: Kurirgatan 1
fredagar 10:00-12:00
Tel: 0708 48 75 57
Plusgiro: 57 90 23-3
Antal medlemmar 750
E-post:
spfkarnan@telia.com
Hemsida:
www.spfkarnan.se
Facebook:
SPF Seniorerna
Kärnan Helsingborg

Vårt fredagscafé på Träffpunkt Söder håller öppet kl. 10.00-11:30.
Övriga aktiviteter: Boule, sångkör, stick-café, luncha på stan, bokcirkel,
hjärnkoll, studiecirklar, vattengympa promenader m.m.
Information om resor, utflykter samt teater- och konsertbesök meddelas på
månadsmötena, på hemsidan och i medlemsbrevet.

Luncha på stan, Tura med Pernille, PUB, Måndagscafé
Ordförande: Karin Sundberg Tel: 0703 68 17 67
ordforande@spfkarnan.se
Sekreterare: May Öberg
Tel: 0761 18 28 04
sekreterare@spfkarnan.se
Kassör: Hans Tenggren
kassor@spfkarnan.se

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Tel: 0705 91 30 63

Vi är ledande inom hemservice inom Helsingborg och Höganäs kommuner.
God service och trevligt bemötande garanteras.

Hemservice
Här har du möjlighet att påverka hur just din städning skall vara.
Vi utför bland annat hemstädning, flyttstädning, sanering och storstädning.
Vi har också övrig service så som tvätt, inköp, och fönsterputsning med mera.

Trädgård
Vi ser till att ni har en välskött trädgård genom att klippa gräset bland annat.
Vi utför även snöskottning.
Som kund får du 10 procents rabatt på övriga tjänster.
Besök vår hemsida för mer information: www.ingelmills.se
Du har möjlighet att använda rutavdrag.
Välkommen att kontakta oss:
Telefon 0706-95 95 36 E-post katija@ingelmills.se
Hemsida:www.ingelmills.se

8 januari kl. 14.00 på Andreasgården

Kristian Graah-Hagelbäck berättar om sin bok
”Hilda änglamakerskan”. Inställt

Möteslokal:
Andreasgården Laröd

5 februari kl. 14.00 på Andreasgården

Mötesdag:
Första fredagen i varje
månad kl. 14:00

Snöns historia är en prisad bok som kom ut år
2019, skriven av Mats Ekdahl, som bor i Laröd.
Snön har gett oss hjältar, minnen, stolthet och är
en av våra viktigaste naturresurser.

5 mars kl. 14.00 på Andreasgården

Årsmöte med någon roande överraskning.

16 april kl. 14.00 på Andreasgården

Eva Gun Westford ger oss en inblick i sitt arbete
inom Polisen.

Tel: 042 16 70 44
Bankgiro 890–3205
Antal medlemmar: 365
Hemsida:
www.spfsamhbg.se
spfseniorerna.se/mollan

14 maj kl. 14.00 på Andreasgården

Henrik Widegren underhåller med: Skrattet, inget att skoja med.
Övriga aktiviteter: Akvarellmålning, Bokcirklar, Boule, Bridge, Canasta, Cirkel
för global hållbarhet, Fester, Gympa, Golf, Konserter, Matlagning,
Musikföreläsningar, Naturpromenader, Teater, Utbildning i mobiltelefoner,
Utflykter och Vinprovning.
Information om resor, utflykter samt teater- och konsertbesök meddelas i den
månatliga bulletinen, på månadsmötena och på hemsidan www.spfsamhbg.se
Anmälan är bindande till teater, konserter, utflykter, fester mm.
Våra arrangemang sker i i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Ordförande: Ingvar Löfdahl
Tel: 0706 69 42 36
E-post: Ingvar.lofdahl@telia.com
Sekreterare: Eva Bergstedt
Tel: 0708 43 66 51
E-post: eva_bergstedt@telia.com
Kassör: Manne Lundquist
Tel: 0708 15 63 99
E-post: mannelu46@outlook.com
E.post till SPF Möllan: spfmollan@spfsamhbg.se
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Program och aktivitetsinformation –
våren 2021
Måndag 11 januari Inställt
Ingmar Skogar, Svensk höst-underbart vacker
Måndag 1 februari, Årsmöte
Musikunderhållning.
Måndag 1 mars
Henrik Bergkvist med ”Skojiga skrönor”.
Måndag 12 april
Mats och Mia – ”Skåne runt på 80 toner”

Möteslokal:
Ringstorpsgården
Kurirgatan 1
Mötesdag:
Första måndagen i
månaden kl: 14:00
Plusgiro: 484 37 33-9
Antal medlemmar: 240
Hemsida:
www.spfseniorerna.se/
ringstorp
www.spfsamhbg.se

Måndag 3 maj
Vårfest med vin och snittar. Frågesport.
Medlemmarna välkomnas att delta i våra aktiviteter, t ex
Biobesök, Bokcirkel, Boule, Canasta, Hantverksgrupp,
Lunch på stan, Promenader, Qigong och Teaterbesök.
Kontaktpersoner är:
Ordförande Stig Friberg, stigfriberg1@gmail.com
0768 17 28 13
Vice ordf. Anni Lillhonga, lillhonga.anni@gmail.com
0702 58 77 30
Medlemsansvarig Ingrid Hedlund, ingridhedlund48@gmail.com
0704 99 11 68
Aktuell information på månadsmöten eller vår hemsida.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Men lilla vän,
jag är ju
högerhänt.

Tala om för oss
hur du vill ha det
Om kommunen beviljar dig hemtjänst eller plats på vårdboende
kan du fråga kommunen om du kan välja Attendo. Får vi ditt
förtroende börjar vi med att lära känna dig, dina vanor, behov
och önskemål. Vår ambition är att du ska få det precis som du vill.
Vill du veta mer om oss och vad vi kan göra för dig är du välkommen
att ringa oss på 0200-81 01 60 eller gå in på www.attendo.se.

Onsdag 13 januari
Inställt

¨Happy Strings
Ukuleleband underhåller

Onsdag 3 februari

Årsmöte

Inställt

Onsdag 3 mars

¨Skåne runt på 80 toner
Mia och Mats underhåller
med sång och musik

Onsdag 7 april

Irland
Lars Påhlsson
kåserar kring ¨Den
gröna ön

Onsdag 5maj

Seniorshop bjuder på
Modevisning

Möteslokal:
Restaurang Tegel
Rydebäck
Mötesdag:
Onsdag
kl: 15:00 – 17:00
Plusgiro 431 63-5
Swish 1235175732
Antal medlemmar 350
Hemsida:
www.spfrydeback.se

Aktiviteter
Bridge, Gymnastik, Biljard, Bordtennis, Konst & Kultur, Operacafé,
Resor, Utflykter och Teater
Ovanstående arrangemang anordnas i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan Skåneland.
Mer information lämnas på våra månadsmöten och på hemsidan.
SPF Rydebäck har även en egen anslagstavla på Träffpunkten och på
Hemköp.
Ordförande: Mats Nilsson tel: 042-22 32 23 eller 0708 22 32 23
e-post: mln4607@gmail.com
Sekreterare: Vakant
Kassör: Marie-Louise Larsson tel: 0702 27 73 56
e-post: ml.larsson1@comhem.se
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Måndag 11 januari. Mötet är inställt.
Måndag 8 februari.
Årsmöte med verksamhetsberättelse,
årsbokslut, revisionsberättelse och val av
styrelse. Dessutom PHF Senioryoga på stol!

Möteslokal:
Allhelgonakyrkans
samlingssal
Kielergatan 25

Måndag 8 mars. Flykten över Öresund.
Lennart Rasmusson berättar om de danska
judar som tog sig över sundet under andra
världskriget.

Mötesdag:
Andra måndagen i
månaden kl: 14:00

Måndag 12 april.
Med sin välklingande gitarr och stora röst
kommer Erland Mauritzon Schönberg och
underhåller oss.

Antal medlemmar 185

Måndag 10 maj. Se annons för program.

Bankgiro 367–2128
Hemsida:
www.spfseniorerna.se
/raa-ramlosa.se
www.spfsamhbg.se

Månadsmöten med information om resor,
teaterbesök, studiecirklar, författaraftnar m.m.
Kaffe och te serveras med gott tilltugg. Lotteri med fina priser!
Annonsering i HD under Föreningar Helsingborg före varje månadsmöte och
andra aktiviteter
Övriga aktiviteter:
Bridge, boule, canasta, engelska, bingo, hembygd, körsång, litteratur,
studiebesök, teater och resor.
Aktiviteter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Kontakter:
Ordförande; Lena Persson
lena.persson.raaaa@gmail.com

tel.0738-262693

Kassör; Lars Vallentin
lars.vallentin@telia.com

tel.076-1058826

Webmaster; Lennart Hansson
j.l.hansson@hotmail.com

tel.0705-101699

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Seniorcirklar för SPF Seniorernas
medlemmar i Helsingborg
Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett urval av våra studiecirklar som vi hoppas
väcker ert intresse. Du hittar hela utbudet på www.sv.se/skaneland Som medlem har
du rätt till SPF seniorernas 10 % rabatt på alla våra kurser. Viktigt att meddela detta vid
anmälan vilken förening du är med i. Material tillkommer om inget annat anges.

Praktisk kortkurs i biodling-gör
miljöinsats bli biodlare!
Vill du lära dig att sköta en biodling, men inte har
tiden för en längre kurs. Gå vår kortkurs! Ni får
både teori samt lite praktiska moment. Varje
vecka.
Bli biodlare så får du:

HÄLSA OCH LIVSSTIL
Qigong

Qigong har sitt ursprung i traditionell kinesisk
läkekonst som främjar ditt välbefinnande.
Ons 17/2 | kl. 13.00 | Arr 112765
10 x 1 stud.tim | 990 kr

HEM OCH TRÄDGÅRD
Biodling

Teoretisk och praktisk kurs om biodling - ett
gammalt och anrikt hantverk - varje vecka.
Ons 27/1 | kl. 18.30 | Arr 112775
10 x 3 stud.tim | 1 250 kr

Föranmälan och mer information: 010 17 33 912

•
•
•
•

Kontakt med ett annat samhälle
Ta del av binas förunderliga levnadssätt
Mer och bättre frukt och bär i din trädgård
Sist men inte minst egen honung
Mån. 19/4 | kl. 18.30 | Arr 112102
Tis. 20/4 | kl. 18.30 | Arr 112103
5 x 3 stud.tim | 790 kr

Starta en egen studiecirkel!
Ditt intresse kan också bli en
studiecirkel hos oss.
Har du deltagare, ledare och ett
ämne som passar bra, så hjälper vi
gärna till med lokaler eller
studiematerial. Kontakta oss så
hjälper vi er att komma igång!

SPRÅK
Engelska nivå B2
För dig med goda kunskaper i tal och
grammatik. Kursen är varannan vecka.
Tis 26/1 | kl. 14.00 | Arr 112780
6 x 2 stud.tim | 850 kr

Turistspanska för nybörjare

Kursen riktar in sig på turistspanska. Lär dig ord
och fraser som är användbara då du är på
restaurang, hotellet, flygplatsen eller ska handla i
affären.
Tis 2/3 | kl. 09.30 | Arr 112783
Mån 1/3 |kl. 19.00 | Arr 112784
5 x 2 stud.tim | 690 kr

SKRIVA
Skrivarkurs för nybörjare

Du har mycket att berätta och många av dina nära
och kära vill gärna veta mer om vem du är och
vad du varit med om i livet.
På denna nybörjarkurs skaffar du dig de
teoretiska kunskaper du behöver då du ska skriva
antingen en novell eller din självbiografi.
Tor 4/3 | kl. 15.00 Arr 112773
4 x 3 stud.tim 990kr

Skrivarkurs fortsättning -varannan
vecka

Målet med fortsättningskursen är att skissa på en
Novell Antologi med vardera en novell, som vi
också kan trycka upp.
Ons 7/4 | kl. 17.30 | Arr 112774
5 x 3 stud.tim | 1100 kr

Turistspanska fortsättning A1-

För dig som redan har läst en termin eller
motsvarande.
Fre 5/2 | kl. 10.00 | Arr 112795
5 x 2 stud.tim | 690 kr

Turistspanska för fortsättare A1+

För dig som har lite kunskaper i spanska i både
tal och grammatik
Mån 1/3 | kl. 17.30 | Arr 112783
5 x 2 stud.tim | 690 kr

KULTUR OCH KONST
Kultur och konst från när och fjärran
Från Vikingarnas värld och framåt.

Eva-Mattsson Lundblad, konst- och
kulturhistoriker.
PS. Vi återkommer med startdatum på Evas
kurser när Coronapandemi tillåter det.

Föranmälan och mer information: 010 17 33 912

Fortsättningskurs Android:
För Android Googlekontots måste man ha namn
och lösenord.
Ons 24/3 | kl. 10.00 | Arr 112770
4 x 3 stud.tim | 890 kr
Fortsättningskurs: iPhone
Ons 24/3 | kl. 13.00 | Arr 112772
4 x 3 stud.tim | 890 kr

MOBILTELEFON OCH APPAR
Kursbeskrivning för grundutbildning
för både Android och Iphone
telefoner och/eller surfplattor

Grundläggande. Smartphonens grunder. Hur den
fungerar och det mest grundläggande
funktionerna som: öppna SMS, skicka SMS.
Hur fungerar appar, Vad är de bra för. Hämta och
använda en app. Säkerhet. Uppdateringar.
OBS!
För Android Googlekontots måste man ha namn
och lösenord. För iPhone. Apple-ID måste man
ha inloggningsuppgifter namn och lösenord.
Grundutbildning Android:
Ons 17/2 | kl. 10.00 | Arr 112769
4 x 3 stud.tim | 890 kr
Grundutbildning Iphone:
Ons 17/2 | kl. 13.00 | Arr 112771
4 x 3 stud.tim | 890 kr

Kursbeskrivning för fortsättningskurs
för både Android och Iphone telefoner
och/eller surfplattor

Fortsättningskurs. Repetition.
Installera och nvända appar, surfa, hämta
information Använda kartan (Google maps).
Säkerheten. Det mobila Bank IDet och Swish
Inloggning på olika myndigheter och sjukvården.
Använda mail i telefonen. Kalendern. Ringa och
svara i telefonen.
OBS!
För Android Googlekontots måste man ha namn
och lösenord. För iPhone. Apple-ID måste man
ha inloggningsuppgifter namn och lösenord.

Föranmälan och mer information: 010 17 33 912

MUSIK OCH DANS
Kärnans sångkör

Kom och sjung med ett 40-tal andra och känn
gemenskapen genom sången! Endast för SPF
medlemmar.
Tis kl. 15.00 | Arr 601464
10 x 2 stud.tim | 330 kr
PS. Vi återkommer med startdatum när
Coronapandemi tillåter det.

Linedance för nybörjare 70+

Linedance håller kroppen och hjärnan i form!
Linedance är en rolig och social aktivitet som ger
både glädje och bra motion.
Dansen är populär i många pensionärsföreningar.
Ons. 10/2 kl. 10.00 | Arr 112791
5 x 2 stud.tim | 570 kr

Linedance fortsättning 70+

Gruppen är fulltecknad för denna termin. Håll dig
uppdaterad om lediga platser via vår webbsida:
www.sv.se

För mer information:
010-17 33 912
skaneland@sv.se

11 januari ”Kul i Juli-Olle”
Olle Larsson underhåller och har med sig en
hemlig gäst. Lotteri.
8 februari ÅRSMÖTE, ”Minns 50-talet”
Börje Wessman underhåller, efter årsmötet, med
sång och musik från 50-talet.
8 mars ”Skrattets betydelse för hälsan”
Henrik Widegren kåserar och underhåller med
visor och gitarr. Lotteri.
12 april ”Tid för tillit och trygghet”
Bodil Jönsson sätter ord på vår upplevelse av tid.

Möteslokal:
Bårslövs
Församlingsgård
Mötesdag:
Måndag Kl.14:00
Bankgiro:
246–6910 allmänt
246–6894 resor
Antal medlemmar: 228
Hemsida:
www.spfsydostra.se

10 maj ”Traditionell Våravslutning”
Senior Singers underhåller under ledning av Ylva Tälund. Lotteri.
Tag gärna med en vän till våra möten!

Under våren planerar vi att ha ”Tura” med Forsea i mars, guidad visning
på Fredriksdal i maj, studiecirklar, kurser i mobiltelefoni och en bussresa.
Vi har också boule, bowling, canasta och qigong.
Kulturhistoriska vandringar ordnas varje måndag från maj till september.
Information om alla våra aktiviteter lämnas på månadsmötena, annonser i HD
och vår hemsida.
Arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar pga Covid-19 pandemin.
Ordförande: Ingrid Gustavsson tel: 0737-191104
ingridmaria.gustavsson@telia.com
Sekreterare: Christl Norén
tel: 0703-724456
christl.noren@gmail.com
Kassör: Kerstin Ericsson
tel: 0704-795751
k-ericsson@hotmail.com
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation.
SPF Seniorerna är en pigg och nyfiken organisation för seniorer.
SPF Seniorerna har idag cirka 270 000 medlemmar i 27 distrikt
och ca 820 föreningar runt om i landet.
Föreningarna är stommen i vår verksamhet och erbjuder ett rikt
utbud av olika aktiviteter som resor och motion, studiecirklar och
föredrag, social samvaro och mycket mer.
Att ha rätt försäkringsskydd är en trygghet som vi vill erbjuda alla
medlemmar hos SPF Seniorerna. Behovet av trygghet är lika stort
även om man inte längre är yrkesverksam. Vi har därför tagit fram
ett försäkringserbjudande som är anpassat till SPF Seniorernas
medlemmar.
SPF Seniorerna har inte bara social verksamhet. Det andra
spåret är att bilda opinion och ta tag i förhållanden som berör oss
äldre. Det gör vi till del via SPF Samorganisation (SPF SAM) men
även i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) tillsammans med
andra pensionärsorganisationer. KPR är remissinstans under
kommunstyrelsen och deltar i Vård och Omsorgsförvaltningens
olika projekt.
Medlemskap i SPF Seniorerna söker du genom att kontakta
någon av de föreningar som finns med i detta programblad.
Se mer information på vår hemsida: www.spfsamhbg.se
På hemsidan ovan finns även adresser eller e-post till
samtliga SPF föreningar i Helsingborg.

Välkommen du också som medlem i
SPF Seniorerna.

Måndagen den 11 januari Inställt
Lotsarnas arbete i Öresund med Anders Alestam

Måndagen den 8 februari
Årsmöte samt Björn Falkenström informerar om
KPR

Måndagen den 8 mars

Möteslokal:
Träffpunkt Tågaborg
Tågagatan 32
Mötesdag: Andra
måndagen kl: 16:30
Plusgiro 81 25 49-4
Bindande föranmälan

”Möt den skånska våren ” med Jarl von Scheele

Måndagen den 12 april

gert.walmeus@telia.com

Tel. 0703 29 54 40

GOOD TIMES BAND underhåller

Vår telefonsvarare
0721 64 87 75

Måndagen den 10 maj

Swish: 1 231 674 449

”Hilda Änglamakerskan ” med Anna Eriksson

Aktiviteter
Utflykt till våren, bridge, boule, litteraturcirkel,
studiecirkel om Helsingborg vinprovning,
studiecirkel vegetarisk kost, promenader

Antal medlemmar 350
Hemsida:
www.spftagaborg.se
www.spfsamhbg.se

Övrig information
Mer och aktuell information på månadsmötena samt annonsering i Helsingborgs
Dagblad. Läs under föreningar i B-delen två söndagar före varje månadsmöte.
Alla arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Skåneland
Ordförande: Ewa Walméus tel.0725 54 28 22 ewa.walmeus@telia.com
Sekreterare: Katarina Glad tel.0702 09 60 22 gladkatarina@gmail.com
Kassör: Gert Walméus

tel.0703 29 54 40 gert.walmeus@telia.com

E post: info@spftagaborg.se
Tag gärna med en vän till våra möten
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Torsdag 28 januari

Från Nord till Syd i Husbil
Bertil Hagberg visar bilder och berättar

Torsdag 18 februari

Årsmöte för medlemmar

Sture Martell berättar om sitt liv

Torsdag 18 mars

Nöjesgryta för SPF Ättehögen
Olle Larsson musik + musikfrågor

Torsdag 22 april

Selma Lagerlöfs liv Margareta Bengtsson berättar

Fredag 21 maj Klockan 17.00

Möteslokal:
Bärnstensgatan 22
Gula Huset
Mötesdag
Tredje torsdagen i
månaden
kl: 14:00 –16:00
Bankgiro:5846–2029
Antal medlemmar:155
Hemsida:
www.spfsamhbg.se

Vårfest, Musik o dans med Manfred Frid
Mer information på månadsträffarna

Anmälan till månadsmöten pga Corona
Övriga sammankomster är bindande
Övriga aktiviteter
Boule året runt ute / inne, Canasta vår och höst, Bingo, Mobilkurs, &
Grillkvällar, Tipsrunda “känn din ort”

r.
r.

Frillestads Vingård Besök med vinprovning

kt
kt

Ordförande & Reseombud: Lena Windfäll
Tel 0703 50 32 76 lena.windfall@gmail.com
Sekreterare: Rolf Malmström:
Tel 0768 54 91 19 newhaven358@gmail.com
Kassör: Gun Håkansson
Tel 042-12 10 85 el. 0766 78 73 05 gun.hakansson46@gmail.com
Teater: Birgitta Larheim
Tel 0739 93 93 60 b.larheim@live.se
Ledamot & Vice ordförande Hans Holst
Tel 0739 82 08 58 hansholst@hotmail.com
Ledamot Anne-Marie Söder
0730 78 54 90 soder.anne.marie@gmail.com
Ledamot Calle Svensson
Tel 0738 34 72 00 callesvensson44@gmail.com

ösa
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Avfart 27 i Rydebäck
Granne med Blomsterlandet och Byggmax
Följ oss på Instagram och Facebook

