
MÅNADSMÖTEN
Bindande anmälan till månadsmöten görs helst per 
e-post spf.fridhem@gmail.com eller till Hillevi Althini 
tel 035-526 93 eller Agneta Tancred tel 076-249 76 07, 
kl 9–12 onsdag och torsdag i veckan före mötet.
Återbud till månadsmöte görs snarast, dock senast 
mötesdagen före kl 12. Om föreningen drabbas av 
utgifter i samband med återbud kommer betalning 
att begäras. All betalning endast i kontanter.

HÖSTEN

2019

Fridhem
Malmö

Skånetrafiken informerar oss om hur vi ska känna oss trygga med 
det nya biljettsystemet när Jojokorten försvinner i slutet av året.
Måndag 2 september kl 14.00 i SAM:s lokal Baltzarsgatan 1.
Smörgås, vin/öl och kaffe/te. Pris 100 kronor.

Naturfilmare Göran Johannesson berättar med bildspel, naturljud 
och film om Vandringar i skånsk natur och visar sina smultronställen 
blandat med studier av djur- och växtliv.
Måndag 7 oktober kl 14.00 i SAM:s lokal Baltzarsgatan 1.
Smörgås, vin/öl och kaffe/te. Pris 100 kronor.

TV-producent Bengt Roslund avslöjar spelet bakom kulisserna vid 
Här är ditt liv-produktioner. Om sådant som inte fick hända, men 
som ändå gjorde det.
Måndag 4 oktober kl 14.00 i SAM:s lokal Baltzarsgatan 1.
Smörgås, vin/öl och kaffe/te. Pris 100 kronor.

Nu har vi jul här i vårt hus. Damkören Capella Hospitalis sätter 
stämningen med våra mest älskade julsånger.
Måndag 2 december kl 14.00 i SAM:s lokal Baltzarsgatan 1. 
Smörgås, vin/öl och kaffe/te. Pris 100 kronor.

September

2
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7
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Arbetsförmedlingen, Föreningsgatan 35
Värd: Solweig Ekdahl
Allmän presentation av Arbetsförmedlingen. 
Visning av de nya lokalerna 
i före detta Konserthuset. 
Högst 12 deltagare. Tid för 
besöket ca 1 timme. 
Tillfälle till fika efter besöket.
Anmälan senast måndag 
19 augusti. 
Meddela om ni önskar 
stanna för fika.

STUDIEBESÖK
Anmälan och ev. förfrågningar ställs till Jan Horck: jan.horck@telia.com eller 
tel 070-588 75 76; återbud meddelas snarast. På SPF Fridhems hemsida kan ofta 
finnas kompletterad och ändrad information.  Gå in via www.spf.se/fridhem

Torsdag  22 AUGUSTI – Kl. 14.00

Fontänhuset, Engelbrektsgatan 14
Värd: Julia
Information om verksamheten – 
arbetsrehabilitering för personer 
som drabbats av psykisk ohälsa – 
och rundvandring i lokalerna. 
Högst 20 deltagare. 
Tid för besöket ca 1 timme. 
Tillfälle till fika efter besöket. 
Anmälan senast fredag 
13 september. Meddela om 
ni önskar stanna för fika.

Onsdag  18 SEPTEMBER – Kl. 10.00
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Stadsarkivet, Bergsgatan 20
Värd: Staffan Gudmundsson
Allmän presentation av Stadsarkivet
och visning av handlingar i arkivet.
Högst 18 deltagare. Tid för besöket ca
1,5 timmar.
Anmälan senast måndag 4 november.

Tisdag  12 NOVEMBER – Kl. 14.00

Mahmoodmoskén, Hästskogatan 1
Värd: Imam Rizwan Ahmad Afzal
Buss nr 1 till hållplats Jägershill, där moskéns buss hämtar ca kl 11.40.
Allmän presentation av moskén med guidad rundvandring. Tillfälle till
deltagande i bön kl 14.00 (ca 10 min). Tid för besöket ca 2 timmar.
Anmälan senast torsdag 10 oktober.

Tisdag  15 OKTOBER – Kl. 12.00
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KONSERTER OCH TEATER
Förfrågningar och anmälan till,
Hillevi Althini telefon 035-526 93 eller halthini@hotmail.com

Lördagskonsert på Malmö Live den 19 oktober 2019 kl 13.00
Malmö SymfoniOrkester under ledning av MSO:s nya chefsdirigent
Robert Trevino sätter punkt för en veckas Beethoven-festival med
hans två sista symfonier, den lekfulla symfoni nr 8 och den majestä-
tiska symfoni nr 9 ”An die Freude” som avslutas med den jublande
körsatsen som numera ofta går under beteckningen Europa-
hymnen. Konserten ges lördagen den 19 oktober 2019 och
varar ca 2 timmar.
Pris: 251 kronor Vi har reserverat 20 biljetter.
Anmälan till Hillevi Althini (se ovan) snarast, dock senast onsdag
14 augusti och betalning omedelbart efter bekräftelse till bg
409-3555 (SPF Fridhem Resor och Kultur).
Beställda biljetter hämtas på Tuppen måndag 30 september 2019 kl 11.30–11.45.

Skönheten och Odjuret på Malmö Opera 
söndagen den 10 november 2019 kl 16.00
En dag kommer den vackra Belle genom skogen till ett förtrollat slott där hon blir
inspärrad av ett skräckinjagande odjur. Han är egentligen en prins som blivit för-
vandlad som straff för sin elakhet och snålhet. För att bli människa igen måste han
lära sig att älska och även förtjäna att bli älskad.
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Allsång på Malmö Opera 
söndagen den 7 december 2019 kl 16.00
Var med och sjung i salongens välklingande akustik! Konferencier och allsångsle-
dare är den karismatiske operasångaren Rickard Söderberg.

Pris: 200 kronor. Vi har reserverat 20 biljetter.
Anmälan till Hillevi Althini (se ovan) senast  tisdag 1 oktober och betalning ome-
delbart efter bekräftelse till bg 409-3555 (SPF Fridhem Resor och Kultur).
Beställda biljetter hämtas på Tuppen måndag 28 oktober 2019 kl 11.15–11.45.

➜

Musikalen Skönheten och Odjuret bygger på den Oscarsvinnande Disneyfilmen
men har sin grund i en fransk folksaga om att bortse från en persons yttre och i
stället se hennes hjärta. 
Sofie Gunnarsson (känd från ”Mamma Mia – the Party) har rollen som Belle och
som odjuret får vi se Fred Johansson (Javert i Les Miserables och Pontius Pilatus i
Jesus Christ Superstar på Malmö Opera), numera verksam i både London och New
York.
Pris: 505 kronor. Vi har reserverat 20 biljetter.
Anmälan till Hillevi Althini (se ovan) snarast och senast tisdag 3 september och
betalning omedelbart efter bekräftelse till bg 409-3555 (SPF Fridhem Resor och
Kultur). Beställda biljetter hämtas på Tuppen måndag 30 september 2019
kl 11.30–11.45.



SPF • HÖSTEN 2019

6

KO
N
SERTER O

CH
 TEATER

Tosca på Malmö Opera söndagen den 12 januari 2020 kl 16.00
Giacomo Puccinis opera Tosca utspelar sig i en explosiv tid. Politik, tortyr, svart-
sjuka och avrättning är bara några av ingredienserna i denna dramatiska historia
om operasångerskan Floria Tosca, hennes älskade, konstnären och frihetskämpen

Orfeus i Underjorden på Malmö Opera 
söndagen den 1 mars 2020 kl 16.00
Idén till operetten Orfeus i Underjorden fick Jac-
ques Offenbach från den grekiska myten om Or-
feus som måste ner i dödsriket för att hämta hem
sin älskade Eurydike. Men dödsriket är också näs-
tan det enda som finns kvar av myten, för här
hatar de två kontrahenterna varandra hjärtligt och
med bitande satir och skarp ironi berättar Offen-
bach sin version av historien där han också passar
på att gissla sakernas tillstånd i samtida politik och
kultur. Texterna har ofta skrivits om för att följa ak-
tuella händelser. Offenbachs musik till festen i hel-
vetet är full av glädje, glam  och dans och särskilt
berömd är ”can-can-musiken”.

Mario Cavaradossi och den grymme
maktfullkomlige polismästaren Scarpia,
som åtrår Tosca. Puccini når i Tosca en av
sina höjdpunkter och hans musik förstär-
ker de dramatiska händelserna. I rollen
som Tosca alternerar tre gästsopraner som
på senare tid gjort sig kända inom opera-
världen.
Pris: 505 kronor.Vi har reserverat 20 biljet-
ter.
Anmälan till Hillevi Althini (se ovan) senast
tisdag 5 november och betalning omedel-
bart efter bekräftelse till bg 409-3555 (SPF
Fridhem Resor och Kultur).
Beställda biljetter hämtas på Tuppen mån-
dag 25 november 2019 kl 11.30–11.45.
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I Olympen träffar man på många av de kända gudarna: överguden Jupiter spelas
av Loa Falkman, Emma Lyrén är Venus och Marianne Mörck är teaterns gudinna
Thalia. Rickard Söderberg representerar ”allmänna opinionen”.
Pris: 505 kronor. Vi har reserverat 20 biljetter.
Anmälan till Hillevi Althini (se ovan) senast onsdag 18 december och betalning
omedelbart efter bekräftelse till bg 409-3555 (SPF Fridhem Resor och Kultur).
Beställda biljetter hämtas på Tuppen måndag 21 januari 2020 kl 11.30–11.45.

Lördagskonsert på Malmö Live den 7 mars 2020 kl 13.00
Under våren spelar Malmö SymfoniOrkester under Robert Trevino upp till Stra-
vinskij-festival under en vecka i mars. Vi väljer att lyssna på musiken till den be-
römda baletten Våroffer. Musiken är full av emotionell kraft och ses som
synnerligen omvälvande och baletten fick ett skandalartat mottagande vid urpre-
miären i Paris 1913. Vi får också lyssna till danskantaten Les Noces, också den ett
tidigt stycke, samt från en senare period den neoklassiska Mass, skriven för att även
kunna användas i kyrkliga sammanhang.
Konserten ges lördagen den 7 mars 2020 och varar ca 1 tim och 35 min.
Pris: 251 kronor. Vi har reserverat 20 biljetter.
Anmälan till Hillevi Althini (se ovan) snarast dock, senast måndag 30 december
2019 och betalning omedelbart efter bekräftelse till bg 409-3555 (SPF Fridhem
Resor och Kultur). Beställda biljetter hämtas på Tuppen måndag 21 januari 2020
kl 11.30-11.45.
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RESOR OCH UTFLYKTER
Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas vid flerdagarsresor. Vid återbud två
veckor eller senare före endagsresa debiteras resans pris, dock högst det belopp
som drabbar föreningen.
Med reservation för ändringar. På vår hemsida, www.spf.se/fridhem, kan ofta
finnas kompletterande, ändrad och färskare information.

AERÖ – En äkta dansk sagoö - 3 dagar

fredag 20 september – söndag 22 september
Stockrosor, böljande sädesfält och färgglada små hus med halmtak. Danska Äerö
är en tre mil lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet.

Dag 1 – Aerö
Efter upphämtning åker vi via Öresundsbron och Stora Bältbron till Svendborg på
Fyn. Här blir det tid att avnjuta lunch på egen hand innan vi kör ombord på färjan.
Båtturen till Aerö tar cirka 75 minuter och går genom den vackra danska övärlden.
Väl framme parkerar vi bussen och bekantar oss med den gamla mysiga delen av
Aerösköbing. Bussen tar oss sedan vidare till öns största ort, Marstal, och vårt Aerö
hotel där vi checkar in på våra rum. På kvällen samlas vi för en gemensam middag.

Dag 2 – Utflykter
Efter frukost samlas vi för en intressant rundtur på ön. Vi ska besöka Söbygaard,
Danmarks minsta herrgård, Skjoldnäs fyr med fantastisk utsikt över Aerö och det
sydfynska öhavet, samt Bregninge Kirke från 1200-talet. Nu har det blivit dags för
ett besök på anrika Rise Bryggeri. Här blir det rundvisning med provsmakning och
här finns även möjlighet att köpa en god lunch. Innan vi tar oss tillbaka till hotellet
ska vi hinna besöka Vorderup Klint varifrån man har en unik utsikt. På kvällen sam-
las vi i restaurangen för en gemensam middag (öl och vin ingår). Här blir det mu-
sikunderhållning och efter maten bjuds det upp till dans.
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Ester Blenda på Skarhults slott

Dagsutflykt fredagen den 27 september
Vi besöker utställningen om Ester Blenda Nordström, direktörsdottern som väg-
rade vara fin flicka. Hon levde i en tid då kvinnor inte hade rösträtt och gick klädda
i lång klänning. Själv var hon reporter på Svenska Dagbladet och körde kedjerö-
kande runt på motorcykel klädd i byxor och reste jorden runt med en pistol i väs-
kan. Missa inte att följa med på utställningen om hennes liv. 
Efter den guidade turen äter vi en förbokad gemensam lunch i slottscaféet. Det

➜

Dag 3 – Hemresa
Efter frukost checkar vi ut och gör oss redo för avresa. Första stopp blir vid Marstal
Kirke. Här blir det tid att beskåda gamla skepp och andra vackra ting i kyrkan. Vi
far vidare till Aerösköbing där vi strosar runt på egen hand. Kl 14.35 avgår färjan
som tar oss till Svendborg. Café och restaurang finns ombord. Efter färd genom
Danmark är vi så småningom hemma igen, säkert med många fina minnen.

Pris 3 695 kr (med reservation för prisändring)
I priset ingår: Bussresa, bro- och vägavgifter, färja Svendborg – Aerö t/r, 2 nätter
med del i dubbelrum (enkelrumstillägg 500 kr), frukost dag 2 och 3, middag dag
1, välkomstdrink, middagsbuffé inkl öl/vin/vatten (3 timmar), musikunderhåll-
ning/dans dag 2, besök på Söbygaard, Skjoldnäs fyr, Bregninge Kirke, Vorderup
Klint, Marstal Kirke samt rundvisning och provsmakning på Rise Bryggeri, resele-
daservice.
Anmälan snarast och senast fredag 19 juli till Gunilla Johansson, telefon 
070-3509 513 eller e-post: spf.fridhem@gmail.com. Vi återkommer med informa-
tion om betalning etc.
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Besök på MAXESS i Lund

torsdagen den 17 oktober
Välkomna till en guidad tur i framtidens forskningsanläggning. En guide tar emot
oss och ger oss en introduktion som brukar ta runt 20 – 30 minuter. Då kan vi också
passa på att ställa frågor om MAX IV och ESS. Därefter blir det tid att titta på ut-
ställningen tillsammans med guiden.

bjuds på soppa med stenugnsbakat surdegsbröd och färskoströra, bordsvatten
och kaffe med liten kaka. Om vädret tillåter kan vi koppla av en stund i slottsträd-
gården innan vi åker hem. Inträdet avser hela anläggningen och man rekommen-
derar ett besök på den permanenta utställningen ”Den dolda kvinnomakten” som
visas uppe i slottets paradvåning.
Vi träffas på Malmö Central mitt emot Pressbyrån kl 09.30, då var och en är försedd
med biljett till Skarhult Slotts (71 kr enkel med Jojo). Vi åker tåg till Eslöv med av-
gång 09.53 och därifrån med buss till Skarhult Slotts. Bussen stannar precis utanför
slottet. Buss/tåg tillbaka till Malmö går ca en gång i timmen.
Pris: 250 kr (inträde, guidning och lunch). Priset är baserat på att vi blir minst 20
deltagare.
Anmälan senast tisdag 27 augusti till Gunilla Johansson, via 
spf.fridhem@gmail.com eller telefon 0703-509 513. Information om betalning etc
när vi vet om utflykten blir av.
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Dagsutflykt till Hässleholms Modelljärnväg

tisdagen den 5 november
Hässleholms Modelljärnvägs verksamhet går ut på att bygga, förnya och visa en
järnvägsmodell av Hässleholms station, bangård och kringliggande stationer i
kommunen i skala1:87. Vi får en guidad visning i föreningens lokaler på Garniso-
nen, Tygvägen 2 (gamla miloverkstaden). I det lilla kaféet intar vi sedan förbe-
ställt kaffe/te och macka innan vi får möjlighet att själva gå runt och titta.
Vi träffas på Malmö Central mitt emot Pressbyrån kl 09.15, då var och en är för-
sedd med biljett till Hässleholm (101 kr enkel med Jojo). Tåget till Hässleholm
avgår kl 09.28. Där byter vi till buss nr 1, som tar oss till hållplats Garnisonen. Bus-
sen stannar 200 meter från modelljärnvägen, vid gamla vakten utanför Garniso-
nen. Tåg till Malmö går en gång i halvtimmen.

Pris: 180 kr. I priset ingår inträde, guidning och kaffe/te och macka. Utflykten
bygger på att vi blir minst 10 deltagare.
Anmälan senast fredag 4 oktober till Gunilla Johansson, via
spf.fridhem@gmail.com eller telefon 0703-509 513.

MAXESS ligger i en fristående byggnad mellan MAX IV och ESS. Besök på själva
MAX IV- och ESS-området ingår alltså inte. Vi hoppas ändå få ett trevligt besök där
vi lär oss mer om framtidens forskningsanläggning. 
Besöket på MAXESS är gratis. Guidad visning är inbokad till kl 11.00.

Vi träffas på Malmö Central mitt emot Pressbyrån kl 10.00, då var och en är försedd
med biljett till Lund (48 kr enkel med Jojo). Vi tar tåget till Lund där vi byter till buss
nr 20 som tar oss till hållplats Lund ESS. Bussen stannar precis utanför MAXESS be-
sökscenter, adress Odarslövs Mölla 274. Buss/tåg till Malmö går med jämna mel-
lanrum.
Anmälan senast tisdag 17 september till Gunilla Johansson, via 
spf.fridhem@gmail.com eller telefon 0703-509 513.
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Engelska  (fortsättning)
Samtal kring en roman
Torsdagar 10.00–12.00
600 kr/12 gånger
Start: 12 september
Betalas på bg 409-3555 
(SPF Fridhem Resor och Kultur)
Handledare: Anne-Marie Lindegård
Telefon 040-13 86 98 eller
073-678 33 00

NYHET!
Engelsk konversation
Torsdagar 13.30–15.30
600 kr/10 gånger
Start 19 september
Betalas på bg 409-3555 
(SPF Fridhem Resor och Kultur)
Handledare: Mikael Johansson
Telefon 072-722 51 00

STUDIECIRKLAR OCH ANDRA AKTIVITETER

Nya deltagare hälsas varmt välkomna. Förfrågan och anmälan görs till
handledaren. Cirklarna samlas – om inget annat anges – i föreningslokalen
Köpenhamnsvägen 13 C. Som bidrag till hyran för vår föreningslokal erläg-
ger cirkeldeltagare 10 kr vid varje sammankomst.
Saknas den cirkel du skulle vilja se här, tala med ansvarig i styrelsen.

Franska (fortsättning)
Tisdagar 10.00–12.00
600 kr/10 gånger
Start 24 september
Betalas på bg 409-3555 
(SPF Fridhem Resor och Kultur)
Handledare: Jean-Pierre Beaugrand
Telefon 073-053 54 75

NYHET!
Franska Bas
Lite förkunskaper är en fördel men
alls inget måste. 
Alla lika välkomna, även nybörjare.
Tisdagar 13.30–15.30
600 kr/10 gånger
Start 17 september
Betalas på bg 409-3555 
(SPF Fridhem Resor och Kultur)
Handledare: Annica Crespo-Carreira
Telefon 070-445 24 79

Spanska (fortsättning)
Onsdagar 13.30–15.30
600 kr/12 gånger 
Start: 18 september 
Betalas på bg 409-3555 
(SPF Fridhem Resor och Kultur)
Handledare: Lydia Undhagen
Telefon 040-26 46 06
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NYHET!
Novellskrivarcirkel
Berätta spännande, rörande, roliga
eller tragiska händelser i novell-
form. Låt dig inspireras av livet
omkring dig.
Vi läser och talar om texterna.
Måndagar 16.00–18.00
600kr/10 gånger
Start 16 sept
Betalas på bg 409-3555 
(SPF Fridhem Resor och Kultur)
Handledare: Peter Svensson 
Telefon 073-352 98 85

Canasta
Fredagar 13.00–16.30  
Start 6 sept
Nya deltagare välkomna.
Kontaktperson:
Anne-Marie Lindegård
Telefon 073-678 33 00

Aktier, obligationer, ekonomi
Tisdagar 10.00–12.00
Start 24 sept, 12 gånger
Lokal: Tuppen
Kontaktperson:
Roland Jonsson, Tel 040-18 34 74

Läsecirkel 
Vi diskuterar valda romaner
Måndagar 11.00–13.00
4 gånger:16/9, 21/10, 18/11, 16/12
Kontaktpersoner: Lillemor Holm
Telefon 040-12 23 56 och
Lena Gottfries Telefon 040-91 01 72
eller 070-845 65 25

Konst och kultur 
Onsdagar 10.00–12.00
Start 2 okt, 10 gånger
Även besök på konstmuséer 
och utställningar.
Nya deltagare välkomna.
Kontaktpersoner: Anne Juhlin
Telefon 040-98 16 64
och Gunilla Wollberg
Telefon 070-812 42 45

Vinkunskap
Torsdagar 18.30–20.15
850 kr/5 gånger. 
Vin ingår. 12 deltagare.
26 sept, 24 okt, 7 nov.
28 nov, 12 dec. 
Handledare: Lars Karlström
Kontaktperson: 
Anne-Marie Lindegård
073-678 33 00

Matlagning för män
(tillsammans med SPF Djupadal)
Tors kl 13.30–17.30
Lokal: Hvilan, Sibbarps Camping
Kontaktperson: Sonny Mårtensson 
Telefon 070-243 93 66 

Stavgång
Torsdagar kl 10.00
Start 19 sept
Plats: Ribersborgsstigen 
vid Kallbadhuset
Kontaktperson: Inger Jonsson
Tel 040-18 34 74 eller 073-821 40 40
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Line dance (Fortsättning)
Start vecka 38
Lokal: Tuppen
Handledare: Birgitta Simonsson
Telefon 073-992 28 29

Bridge I
Onsdagar 13.00–17.00
Start 4 sept

Bridge II
Torsdagar kl 13.00–17.00
Start 5 sept
Lokal Tuppen
Handledare: Eva Persson
Telefon  073-702 48 14

Bridge III
Fredagar 13.00–17.00
Start 30 augusti
Lokal: Tuppen
Handledare: Lena Jorde
Telefon 070-222 72 68
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Boule
Vi har en boulebana i anslutning till
föreningslokalen (se ovan). Man
kan alltså kombinera boule med en
kaffetår o trevligt sällskap. 
Är du intresserad? 
För mer info kontakta 
Hans Schiött Telefon 070-219 61 61

De medlemmar i Spf som vill gå en
kurs anordnad av Studieförbun-
det Vuxenskolan erhåller 10% ra-
batt. Se Vuxenskolans eget
program!  

Övrig verksamhet
(Fristående från SPF Fridhem)
Datorkunskap
SeniorNet Malmö
Kom igång med din dator,
surfplatta och telefon – prova på  
två gånger utan kostnad.
Till SeniorNet Malmös internecaféer
kan du ta med din dator, surfplatta
och telefon. Är du nybörjare får du
hjälp att komma igång från starten. 
Har du kommit en bit på vägen
finns det ett stort utbud av kurser.
Vill du bli medlem eller har frågor 
är du välkommen att kontakta vårt
kansli på tel 072-044 46 47 
eller via e-post 
kansli@seniornetmalmo.se  
Kostnad för medlemskap 250kr/år
Besök gärna vår hemsida 
www.seniornetmalmo.se
Du kan också följa oss på Facebook
www.facebook.se/seniornetmalmo
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Samorganisationen är en sammanslutning av SPF-föreningarna i Malmö.
Telefon 040-30 59 11. Hemsida www.spfmalmo.se 

Välkommen till vår lokal på Baltzarsgatan 1. Servering.

Tisdag  3 september kl 18.00 ...................... Björn Ranelid berättar 
(OBS! Separat anmälan tidigast 20/8.) 

Måndag 25 november kl 18.00 .................. Visafton med skånska visar
                                                                              

Alla nuvarande och blivande pensionärer är välkomna!
Bjud med någon som ännu inte är medlem!

Samorganisationen i Malmö

Seniorgymnastik
Start vecka 36
Mån 9.15 medelgympa
Lokal: Fairplay Stadion
Erikslustvägen 56
Mån 18.00 medelgympa
Ribersborgsskolan
Handledare: Ingeborg Kildetoft
Tel 073-403 92 48

Square dance
Nybörjare Torsdagar 
kl 19.15–20.45 Stora salen 
Start: 12 sept
Pris: 300 kronor
Forts för mer avancerade 
Tisdagar kl 17.30–21.00
Start: 10 sept
Pris: 250 kronor
Lokal:  Hyllie Folkets Hus
Hyacintgatan 2

Du som är intresserad av 
att börja dansa –Ring Hanna!

Vid frågor- gå in på hemsidan
www.energysquares.com 
eller ring Lars Olofsson
Telefon 070-527 20 37
eller Hanna Tenenbaum
Telefon 040-21 25 11,
070-321 25 12



STYRELSE (Till och med årsmötet 2019 )

SPF Fridhem, Malmö

Organisationsnummer 846003-3619

BankGiro 354-3162 (Medlemsavgifter) - BankGiro 409-3555 (Resor och Kultur)

Föreningslokal Köpenhamnsvägen 13 C, 217 43 Malmö

E-postadress spf.fridhem@gmail.com

Ordförande, programhäfte 

Hans Schiött 070-219 61 61 hans.schiott@telia.com

Kassör

Magnus Trojer 079-334 74 37 magnustrojer@gmail.com

Sekreterare   

Ingela Rystedt 070-972 64 06 rystedt22@msn.com

Vice ordförande, studiecirklar, programhäfte

Anne-Marie Lindegård 073-678 33 00 anne-marie.lindegard@comhem.se     

Försäkringar, medlemsärenden

Eva Fazekas 070-569 90 24 evaspp@yahoo.se

Studiebesök

Jan Horck 070-588 75 76 jan.horck@telia.com

Konserter, teater, månadsmöten

Hillevi Althini 035-526 93 halthini@hotmail.com

Resor och utflykter

Gunilla Johansson 070-350 95 13 gunilla@adaptia.se

Föreningslokal, kontakt med hyresvärd/vaktmästare

Lena Gottfries 070-845 65 25 lena.gottfries@comhem.se 

Anmälningar till månadsmöten

Agneta Tancred 076-249 76 07 agneta.tancred@telia.com    

Valberedning

Bengt Zandihn 070-822 16 80 bengt.zandihn@telia.com

Revisorer        

Rolf Holmquist 040-26 08 02 rolf.holmquist@telia.com

Lena Jorde 070-222 72 68 lena@jorde.se


