
 

SKANÖR-FALSTERBO PENSIONÄRSFÖRENING 

E-post: ordf@proskanorfalsterbo.se        Vår hemsida: www.proskanorfalsterbo.se 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det kommer fler aktiviteter under året så 
snart vi blivit klara med planeringen! 
 Boule tillsammans med Skanörs Bouleförening 

 Golftävling i maj och september 

 Trädgårdsbesök Skanör-Falsterbo maj-juni 

 Släktforskning via Internet maj-juni 

 Ölprovning – hösten 

 Modevisning – september 
 

 

NYA MEDLEMMAR 
Ingrid Larsson, Mats-Erik Andersson och Ger-
tie Hansson. 
Ni är alla hjärtligt välkomna och vi hoppas ni ska 
trivas med ert medlemskap i föreningen! 
 
 

TEATER och RESOR 2010 
19/2 ARLÖVSREVYN kl 15

30
 pris 385 kr + buss 65 kr. 

Fullbokad. Buss från Bäckagården kl 14
00

. 
……………………………………………………………………………. 
 
RESOR 

 23/3 SHOPPINGRESA TYSKLAND – Heiligenha-
fen via Rödby/Puttgarden, 320 kr. Tillkommer 
för kaffe & bulle från bussen samt lunch i Burg. 
Avfärd från Bäckagården kl 07

30
. Betalning på 

bussen. 
 22/4 SLOTTSTUR Häckeberga, Svaneholm, 

Övedskloster. Fika och lunch ingår, c:a 460 kr. 
Bokning: Margit Andersson PRO Höllviken 453216. 

 20/5 ÖSTERLEN Tryde museum m.fl. Fika och 
lunch ingår, 495 kr. Bokning: Bengt Gustavsson 
PRO Vellinge 424818. 

 12-16/8 GOTLAND 5 dagar helpension 4495 kr. 
Avfärd från Skanör. Bokning: Margit Andersson 

PRO Höllviken 453216. 
 12-15/9 KRYSSNING Stockholm-Helsingfors 4 

dagar ca 1895 kr. Bokning: Bengt Gustavsson PRO 

Vellinge 424818.  
…………………………………………………………………………… 
 Utförliga beskrivningar på resorna på PRO:s anslags-

tavla i receptionen på Bäckagården. 

 Föranmäl gärna ditt intresse till resor och teater – 
det underlättar planeringen! 

 Resor i samarb. PRO Höllviken-Vellinge-Månstorp 

 

 

VAD HÄNDER VÅREN 2010? 
Månadsmöten 
22/2 Doktor Glader – en humoristisk resa genom 
livets olika skeden 
29/3 Årsmöte – Vickes spelar och underhåller 
26/4 Hälsovård – information om friskvård 
14/5 VÅRFESTEN – Åke Hjerpes orkester spelar 
 
 

Aktiviteter våren 2010  
Vi har nu startat upp ett antal aktiviteter 
inom ramen för ”Jubileum 2010”! 
 Vad är en dator och vad är Windows?  

 Ritning och målning.  

 Vad är Internet? Hur använda Internet?  

 Historik- & kulturcykling Skanör-Falsterbo.  

 Knyppling.  

 Läsecirkeln. 

 Gamla minnen från Skanör-Falsterbo – vi 
skriver en bok tillsammans.  
 

”Datakurserna” och ”Ritning och målning” blev 
glädjande nog fulltecknade inom en vecka efter 
förra månadsmötet! Vi har även anmälningar till 
övriga aktiviteter förutom ”Jazzen”!  
 

Vi planerar en Vinprovning en fredagskväll i början 
av april med max 35 deltagare. Priset blir 200-250 
kr. Intresseanmälan kan redan nu göras till Erik 
Strandborg, telefon 040-471461 - ”först till kvarn” 
gäller! Detaljer i nästa Månadsblad! 
 

Även Biljarden på Bäckagården ser ut att kunna 
startas upp! Vi planerar för en ”prova-på-kväll” 
med handledare! Intresserad? Ring Bengt Lund-
berg, 040-458864! 

 

Kursbeskrivningar, anvisningar om anmälan, kostnader, 
sista anmälningsdag, handledare & telefonnr mm 
framgår i AKTIVITETSPÄRMEN på Bäckagården och på 
vår HEMSIDA! 
 

 

KÖP 100-LOTT FÖR 2010! 
STÖD FÖRENINGEN! 

Kallelse till 

MÅNADSMÖTE  

på Bäckagården 

måndagen 22 februari kl 15
00

 
 Vi dricker kaffe med kaka – OBS! 

kaffet serveras från kl 15
00

 och mö-
tet börjar kl 15

30
 

 Kaffebiljett (inklusive lott) à 35 kr 

 Dragning på ringlotter & kaffebiljett  

VÄLKOMNA! Styrelsen 

 


