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KKaalllleellssee  ttiillll  ÅÅRRSSMMÖÖTTEE  ppåå  

BBääcckkaaggåårrddeenn  mmåånnddaagg  2266//33  22001188  11550000
 

ENTRÉAVGIFT 50 KR 
 I avgiften ingår Underhållning, Entrélott och 

Förtäring 

 Servering från kl 1500 

 Dragning ringlotter, entrélott & 100-lotteriet 
 

 

Förhandsanmälan senast onsdag 21/3 
till Marie-Louise Sjögren 040-47 23 25 
eller till Eivor Lundström 040-45 12 26 

Välkomna! Styrelsen 
  

    

ÅÅRREETTSS  PPRROOGGRRAAMM  PPÅÅ  BBÄÄCCKKAAGGÅÅRRDDEENN  

2266  mmaarr  ÅÅRRSSMMÖÖTTEE  oocchh  GGuunniillllaa  PPooppppee  bbeerräättttaarr  

2233  aapprr  TTrriivvsseellttrrääffff  ––  MMooddeevviissnniinngg  mmeedd  MMooddeehhuusseett  SSiiggnnuumm    

1111  mmaajj  VVÅÅRRFFEESSTT  ppåå  BBääcckkaaggåårrddeenn  

2277  aauugg  MMåånnaaddssmmööttee  ––  JJeessppeerr  AAssppeeggrreenn  bbeerräättttaarr  

2244  sseepp  TTrriivvsseellttrrääffff  --  CCllaaeess  NNiillssssoonn  ssjjuunnggeerr  oocchh  uunnddeerrhhåålllleerr  

2299  ookktt  TTrriivvsseellttrrääffff  --  ffiillmmvviissnniinngg  

2266  nnoovv  MMåånnaaddssmmööttee  ((bbuuddggeett  oocchh  vv--ppllaann  22001199))  oocchh  LLuucciiaa  

  

TTEEAATTEERR  MMAALLMMÖÖ  OOPPEERRAA  &&  MMUUSSIIKK  
  

 

 Pippin - musikal 27 januari - 21 april  

 Rigoletto - opera premiär 24 mars 

 West Side Story 31/8 - 16/12 
 

 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. 

  

 

  

RREESSOORR  VVÅÅRREENN  22001188  
  

 Ullared - 12 april; 300 kr, anmälan senast 12 mars 

 Blekinge - utflykt 22 maj; 625 kr ./. 10 % = 563 kr, 

anmälan senast 23 april 

 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) 

 

ÅÅRRSSMMÖÖTTEETT  22001188  

 Ska behandla styrelsens och revisorernas berättelser för 

2017 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 

 Ska välja styrelse, revisorer och ersättare för dessa 

 Tillsätta valberedning bestående av minst tre personer 

med uppgift att förbereda val till nästkommande årsmöte 

Verksamhetsberättelse samt Resultat- och Balansräk-

ning för 2017 finns att avhämta i lobbyn på Bäckagården 

fr.o.m. 14/3 2018. Finns även att läsa/hämta på vår 

hemsida! 

 
 

AAKKTTIIVVIITTEETTSSCCHHEECCKKEENN  22001188  

Medlemmar som är +75 år och som fått Vellinge kommuns 

aktivitetscheck på 500 kr kan använda checken som 

betalning för flera av våra aktiviteter som bokas vid samma 

tillfälle. 
 

 

 

 

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.  

Nya deltagare med intresse för målning, både herrar och 

damer, är hjärtligt välkomna! 
 

 

VÅRFEST 11:e maj på BÄCKAGÅRDEN! 
Middag - gravad lax m sås och stuvad potatis, vatten, 2 glas vin, 

hembakat bröd, kaffe m kaka, underhållning, quiz-frågesport, ev. 

dans (om så önskas) fredagen 11 maj kl 17.00, subventionerat pris 

195 kr/person. 

Anmälan om deltagande senast 25 april till Marie-Louise 

Sjögren, 040-47 23 25 eller Ulla-Britt Börjesson, 0705-30 08 22 
 

 

MÅNADSBLADEN blir VÅR- resp HÖSTHÄFTE! 
För att minska på föreningens administration, redaktionella 

arbete, egen tryckning och distribution, arbetar styrelsen med att 

fr.o.m. augusti 2018 ersätta våra åtta Månadsblad med ett 

VÅRHÄFTE och ett HÖSTHÄFTE.  

Information om vår verksamhet kommer dessutom att finnas på 

Anslagstavlan på Bäckagården samt på vår Hemsida. 
 

 

NNYYAA  MMEEDDLLEEMMMMAARR  
Siv Wemrin, Anders Hartell och Ragnhild & Rejvo Boman hälsas 

hjärtligt välkomna till Årsmötet 26/3 kl 15 på Bäckagården! 
 

 

110000  ––  llootttteerriieett::  jjaannuuaarrii  22001188  pplluuss  ffeebbrruuaarrii  22001188    
Dragningslistorna finns på vår hemsida, menyval AKTIVITET – 

100 lotter 

 


