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KKaalllleellssee  ttiillll  MMÅÅNNAADDMMÖÖTTEE  ppåå  

BBääcckkaaggåårrddeenn  mmåånnddaaggeenn  2299//11  kkll  11550000  
 

ENTRÉAVGIFT 50 KR 
 I avgiften ingår Underhållning, Entrélott och 

Förtäring 

 Servering från kl 1500 

 Dragning ringlotter, entrélott & 100-lotteriet 
 

 

Förhandsanmälan senast onsdag 24/1 
till Marie-Louise Sjögren 040-47 23 25 
eller till Eivor Lundström 040-45 12 26 

Välkomna! Styrelsen 
  

  VVÅÅRREENNSS  PPRROOGGRRAAMM  PPÅÅ  BBÄÄCCKKAAGGÅÅRRDDEENN  
2299  jjaann  Fotbollslivet i MFF – Allt eller Inget! 

Rolf ”Tejpen” Björklund & Dag Szepanski berättar  

2266  ffeebb  PPrrooVViivvaa  uunnddeerrhhåålllleerr  

1122  mmaarr  EEXXTTRRAA!!  FFRRAAMMTTIIDDSSFFUULLLLMMAAKKTT  ––  VVIIKKTTIIGG  IINNFFOO!!  

2266  mmaarr  GGuunniillllaa  PPooppppee  bbeerräättttaarr  

2233  aapprr  MMooddeevviissnniinngg  
  

VV--PPLLAANN,,  BBUUDDGGEETT  &&  FFÖÖRREENNIINNGGSSAAVVGGIIFFTT  
Höstmötet i november fastställde styrelsens förslag till 

verksamhetsplan och budget för 2018 samt fastställde 

föreningsavgiften för 2018 till 290 kr. 
 

VVEERRKKSSAAMMHHEETTSSPPLLAANN  22001188 
 Biljard på Bäckagården, tävlingsspel 

 Söndagsbiljard på Bäckagården, nybörjare 

 Boule 

 Canasta på Bäckagården 

 Läsecirkel 

 Målargruppen Bäckagården, damer och herrar 

 Resor och Teater 

 Månadsmöten och Trivselträffar med underhållning sista 

måndagen varje månad (utom maj-juli samt dec) 

 Vårfest med underhållning  

 Julmingel i december 

  

FFRRAAMMTTIIDDSSFFUULLLLMMAAKKTT  ––  VVIIKKTTIIGG  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
Vad är en framtidsfullmakt? Enligt §1 i lagen: ”En fullmakt 

som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (full-

maktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han 

eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i 

huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de 

angelägenheter som fullmakten avser”. 
 

Vi arrangerar ett extra Informationsmöte måndag 

den 12 mars kl 15:00 på Bäckagården! Juridisk 

expertis medverkar och informerar. 
 

Fritt inträde och vi bjuder på kaffe m kaka. Vi vill dock 

att du/ni anmäler ert deltagande till Marie-Louise 472325 

eller Eivor 451226 senast 7 mars så att vi vet hur många 

kaffe m kaka vi ska beställa, tack! Max 80 deltagare. 
 

NNYYAA  MMEEDDLLEEMMMMAARR  
Inga Tomell, Börje Nerheden, Laila Färbom, Eva Julle, Allis 

Forslund och Ulla Herne hälsas hjärtligt välkomna till 

månadsmötet 29/1 kl 15 på Bäckagården! 
 

  

TTEEAATTEERR  MMAALLMMÖÖ  OOPPEERRAA  &&  MMUUSSIIKK  
  

 

 Spelman på taket - fram till 31 januari 

 Pippin - musikal 27 januari - 21 april. 15 biljetter 

reserverade till Pippin den 11 mars! 

 Godspell - spelas på Verkstan 20 - 25 februari 
  

 Ni kan själv välja datum när ni vill gå på Teater 

 Info och biljetter Birgitta Ericson Erch, 0708 47 24 00 

 Rabatterade biljetter till Malmö Opera! 

 Samåkning organiseras. 
  

110000  --  LLOOTTTTEERRIIEETT  NNOOVV  22001177  Dragningslistan finns på 

vår hemsida: menyval AKTIVITET – 100 lotter  

  

RREESSOORR  VVÅÅRREENN  22001188  
  

 Heiligenhafen - 22 mars 450 kr 

 Ullared - 12 april 300 kr  

 Blekinge - utflykt 22 maj 

 Jobbar med Torups slott - återkommer om det blir 

guidning på slottet och statarmuseét. 
 

 Info och anmälan Lars Ekblad, 0709-60 32 79,  

mail: ordfprosf@gmail.com 

 Betalning till bankgiro 5501-4534 senast 5 dagar efter 

anmälan 

 Reseanmälan är ogiltig om betalning inte sker i rätt tid 

 Anmälan är bindande 

 Arrangör samtliga resor är RP-resor 

 Återbetalning: Vid sjukdom (Obs! läkarintyg behövs) eller 

annat förhinder kan återbetalning endast ske via egen 

ersättare (medlem) 
 

VVÅÅRREENNSS  AAKKTTIIVVIITTEETTEERR  

BBIILLJJAARRDD  ttäävvlliinnggssssppeell måndag o torsdag eftermiddag 
 

BILJARD nybörjarspel herrar o damer söndagar 1100  

info Bengt Lundberg 070 22 28 102 
 

BBOOUULLEE  info Georg Höij 47 31 73 (kom o spela, ingen anmälan) 
  

CCAANNAASSTTAA  måndagar kl 10 på Bäckagården 

LLÄÄSSEECCIIRRKKEELLNN  info Liisa Haraldsson 47 39 98 

MÅLERI damer o herrar, tisdagar 0930 på Bäckagården, info 

Birgitta Cederholm 070 64 71 768 
 

KÖP 100-LOTTER FÖR 2018  
Stöd föreningens verksamhet! 

Dragningen sker på Månads- och Trivselmöten (8 ggr) 

Januaridragningen sker i februari. Vinstplan: 7 dragningar med 

15 vinster à 50 kr. Slutdragning i november (2017 var det 15 

vinster med totalt 2600 kr) 

För köp av lotter, kontakta Bengt Ericson/Birgitta Ericson Erch 

på januarimötet eller ring 0709-45 24 15 alt 0708-47 24 15 


