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PROGRAM
HÖSTEN2022 Båstad Bjäre



Köpmansgatan 12, Båstad. Tel 0431-700 01.
info@bjarebokhandel.se www.bjarebokhandel.se
måndag–fredag 10–18 och lördag 10–14.

En riktig bokhandel, riktigt nära.
Böcker är sköna fysiska föremål somman gärna är nära och helst måste ta i. Innan man
bestämmer sig, alltså. Hos oss hittar du tusentals titlar i vad vi tillsammans med det du
behöver till kontoret, kallar fullsortiment.

Bokcirklar, författarmöten och andra evenemang är andra inslag som ligger oss nära.
Och så kaffe – på en riktig bokhandlaregård! Välkommen.

Riktigt varmt välkommen.
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Välkomna
Vi vill presentera höstens program
fullspäckat med interessanta aktiviteter.
Programmet är riktat till alla våra
medlemmar. Vi tar gärna emot alla nya
idéer. Ett tack till programgruppen som
sammanfattar hela halvåret. Alla vi SPF
medlemmar är olycksfallsförsäkrade när vi
deltar i våra SPF aktiviteter. Båstad kommun
har pensionärsråd där vi sitter i styrelsen. Där kan vi påverka
förändringar och önskemål som leder till utveckling, till för oss
seniorers bästa. Kom gärna med förslag! Ett stort tack till alla
våra medarbetare i föreningen för ert angagemang och
arbete. Vi hälsar alla nya medlemmar i vår förening
Välkomna till oss.

Med förhoppning att vi ses snart!
Gunilla Linghoff Ordförande SPF Båstad Bjäre
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AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

9
22
24
29
1
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20
23
28
1
3
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13
25
26
8
10
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16
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28
6
12

13:00

14:00
13:00
10:00
14:00
16:00

13:00

19:00
13:00
14:00

16:30

14:00

13:00
14:00

17:00
14:00

Lunch i parken på Bjärupsgården Gladmage
Resa Ystad
Kafé Församlingsgården i Båstad
Lunch på Fiskekajen i Båstad
Gymnastiken startar på Drivan i Båstad
Kafé Församlingsgården i Båstad
Whiskyprovning Xbowl i Båstad
Resa Bokmässan
Lunch Vintage Tapas i Båstad
Resa Mamma Mia! The Party
Resa Umgås och shoppa i Ullared
Modevisning Lager Båstad, Östra Karup
Lunch Ellis i Förslöv
Kafé Församlingsgården i Båstad
Resa Gränshandel tillsammans
Studiebesök NP Nilsson i Förslöv
Resa Anastasia musikal Malmö operan
Musik History, pärlor och pop på Scala i Båstad
Resa Julmarknad Huseby
Lunch Malens krog i Båstad
Kafé Församlingsgården i Båstad
Resa Julstämning i Lüneburg
Julbord Båstad Golfklubb
Julavslutnig Operasång i Mariakyrkan i Båstad.
Kaffe och julsmörgås i församlingsgården efteråt

Kalendarium

SPF Båstad Bjäre
Hamngatan 9 B, 269 33 Båstad
gunilla-linghoff@telia.com www.spfbb.se
Årsavgift 275 kr/person. Obs! Central avisering från förbundet
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Köpmansgatan 96 i Båstad | 0431-37 1039 |www.nkfast.se | info@nkfast.se
Båstad | Torekov | Ängelholm | Mallorca

Vänd er till Bjärehalvönsledandemäklarfirma.
Vi gör flytten enkel och bekväm.

Vi finnsmed er från första mötet tills
försäljningen& deklarationen är klar.

Funderar ni på att
köpa eller sälja?
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9 augusti 13:00 Gladmage
När både mage och ögat blir mätta.
plats: Bjärupsgårdens park i Båstad
kostnad: 160 kronor

24 augusti 14:00 Vår
nya kommunpolis Sara
informerar och svara på
frågor.

plats: Församlingsgården i Båstad
kostnad: 90 kronor

29 augusti 13:00 Stekt strömming med potatismos.
plats: Fiskekajen i Båstad hamn
kostnad: 160 kronor

14 september 14:00 Humor quiz med
Göran Buhre.
Minns ni mannen med de färgrika
kostymerna?
plats: Församlingsgården i Båstad
kostnad: 90 kronor

20 september 16:00 Whiskyprovning
Här testar vi ett antal singelmaltwhisky från Skottland.
Därefter äter vi Xbowls jättegoda räkmacka. Lämplig dryck till
räkmackan finns att köpa i baren.
OBS bindande anmälan!
plats: Xbowl i Båstad.
kostnad: 280 kronor

ANMÄLAN KRÄVS för Luncher är anmälan bindande.
Anmälan görs senast två dagar före till
kerstin_rune@msn.com, 0704-472512

Kafé, lunch och evenemang
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28 september 13:00 Spaniens
nationalrätt Paella, med vin-öl eller
annan dryck och efterrätt.
plats: Vintage tapas
kostnad: 160 kronor med vin eller öl

4 oktober 19:00
Modevisning på Lager Båstad.
Höst och vintermode visas på Lager
Båstad vi bjuds på lätt dryck och tilltugg.
plats: Båstadporten Östra Karup
kostnad: 80 kronor
20% rabatt denna kväll

6 oktober 13:00 Raggmunkar med
fläsk, salladsbord, kaffe och kaka.
plats: Ellis i Förslöv
kostnad: 110 kronor

13 oktober 14:00
Hans Nilsson från Missing people.
När vi läser om dem i tidningen letar de
alltid. De flesta gånger de hittar någon,
är de vid liv, då skrivs det inte så ofta om
det i tidningarna.
plats: Församlingsgården i Båstad
kostnad: 90 kronor

Kafé, lunch och evenemang
ANMÄLAN KRÄVS för Luncher är anmälan bindande.
Anmälan görs senast två dagar före till
kerstin_rune@msn.com, 0704-472512
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Köpmansg.32| 0431-71980| www.flowerhousebastad.se| Facebook:FlowerHouseBåstad| Instagram: flowerhouse_bastad

Interflora ombud

ed blommor, inredning
och presenter hjälpervi

Digsom kund att förmedla
budskap &känslor.

älkomna!
10% rabatt på köp

mot uppvisande av SPF medlemskort,
gäller ej presentkort och blommogram.

Öppettider:
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-14

Kafé, lunch och evenemang
ANMÄLAN KRÄVS för Luncher är anmälan bindande.
Anmälan görs senast två dagar före till
kerstin_rune@msn.com, 0704-472512
26 oktober 16:30 Studiebesök på NP Nilsson i Förslöv.
Vi besöker snickeriverkstaden och får information om
verksamheten.
plats: Profilvägen 8 Förslöv.
kostnad: gratis

10 november 14:00 History framför "Pärlor och Pop”.
Där de blickar tillbaka och hittar pärlor
från 40-, 50- och 60-talet.
Vi möter schlagerstjärnor, rockkungar och
popidoler. Allt serverat i en nostalgisk
musikalisk mix.
plats: bio Scala i Båstad
kostnad: 150 kronor
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Kafé, lunch och evenemang
ANMÄLAN KRÄVS för Luncher är anmälan bindande.
Anmälan görs senast två dagar före till
kerstin_rune@msn.com, 0704-472512
16 november 13:00 Gamla Båstad
hur såg det ut och vad hette
orginalen?
Gert-Håkan Eriksson och Anders
Persson från föreningen Gamla
Båstad berättar.
plats: Malens krog i Båstad
kostnad: 160 kronor

23 november 14:00
”Den åldrande hjärnan”.
Elisabet Englund berättar.
plats: Församlingsgården i Båstad
kostnad: 90 kronor

6 december 17:00 Julbord.
Nisse och Agneta underhåller.
plats: Båstad Golfklubb
kostnad: 230:- exklusive dryck

12 december 14:00
Julavslutning.
O Helga Natt!
Julavslutning med
operasångare Fredrik Hagerberg,
i Mariakyrkan. Kaffe och julsmörgås i församlingsgården
efteråt.
plats: Mariakyrkan och Församlingsgården i Båstad
kostnad: 140 kronor
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Önska Båstad
Köpmansgata 68, Båstad

Tel. 0431-750 50
www.onska.se

Magasinet i Båstad, Köpmansgata 68, Båstad
Tel. 0431-750 50 www.magasinetibastad.se
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NU HAR VI SAMLAT ALLT UNDER ETT TAK!
På samma plats hudterapeuter, frisörer, kemisk peeling, lash lift,

fransförlängning & trådning så att du som kund ska kunna få ut det allra
bästa av ett besök hos oss! Vi har även försäljning av produkter för hår, hud,

kropp och make-up! Välkommen till Le Visage!

Hårtrollet

Träna balansen 6 gånger start meddelas senare.
Ledare: sjukgymnast Carin Bernsfelt
Anmälan: 0737-415282

Skogsvandringar ca 7-8 km
Tisdagarna 16/8 13/9 11/10 15/11 13/12.
Avresa med bil kl 10:00 från parkeringen vid Örebäcksvallen i
Båstad.
Ledare: Allan Sunnergren
allan.sunnergren@outlook.com
tel0431-16979, 0708-629802

Franska konversation, med Marie-Louise Cantzler.
Torsdagar 14:00 jämn vecka start 8/9.
Bjärupsgården i Båstad
Anmälan: Allan Sunnergren, 0708-62 98 02.

Vi träffas och skriver en del av vår livsberättelse / minnen
i Båstad. Handledare Belisa Berglund.
En grupp är redan igång.
Anmälan: Gunilla Linghoff 070-5745728

Vi träffas och skriver en del av vår livsberättelse / minnen
i Torkov. Handledare Belisa Berglund.
22 augusti mellan kl 10:00-12:00 i Torekovs församlingshem.
Vi planerar ca 8 ggr med tre veckors mellanrum.
Anmälan: 076-3390570, gustafssonkerstin@hotmail.com

Aktiviteter
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Det började som ett uppdrag för Jönköpings stadsarkivet.
De ville veta om hur det var förr i tiden genom att samla in
kunskap, upplevelse, foto mm från deltagarnas uppväxt
på 12 stycken äldreboenden i kommunen. Detta
mynnade ut i ett studiematerial som Eva Syffe Heinpalu
satt ihop. SPF Båstad bjäre har tagit upp studiematerialet
och haft en grupp om c:a tio som med ledning av Belisa
Berglund kunskaper skrivit sina berättelser. Till hjälp finns
studiematerialet som består av ledande frågor. Alla kan
skriva vilket är bra att veta, och till glädje för er själva och
många andra. Här följer några utdrag ur några
deltagarnes historier som första gruppen i Båstad Bjäre
har skrivit.

Håll tillgodo.

”Familjen gjorde en semesterresa tillsammans med faster
Brita, farbror Olof och min kusin Bengt till Danmark. Vi hade
en Volvo och de en SAAB. Vår familj sov i bilen som kunde
bäddas. Man la ner baksätets ryggstöd och la mot
framstolarna som man fick vända om.

Eftersom man i princip hade huvudet i bagaget, så fick all
packning plockas ut. Allt staplades in under bilen. Detta
gjorde att efter några dagar så hade vi ingen kakburk kvar.
Denna var i tre delar, gul, röd och grön staplade ovanpå
varandra med bara ett lock. Det lyckades inte bättre än att
denna glömdes när bilen skulle backas ut och burken blev
lägre och lägre.
Ett annat minne från denna resa är att när vi skall äta vid vårt
lilla campingbord, träribbor och små pallar med tyg mellan
stålrör, så åt jag rörchoklad för första gången. Man tog cacao
och strösocker som man blandade direkt i sin mugg. I med en
skvätt vispgrädde som rördes om. Sedan fick man kokt vatten
över detta. Så blev det choklad. Var det extra fint så blev det
varm mjölk som hälldes i.
Men många gånger var smeten uppäten innan vattnet hälldes
på och man fick göra en ny smet. GOTT.”

Vi träffas och skriver.
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”Sällskapsdans stod också på utbildningsschemat. Här skulle
läras vals, tango, hambo och schottis. Det skulle bockas och
nigas, jag var 12-13 år. En gymnastiksal på Malmskolan i
Örebro var arenan där det hela skulle ske. Pojkarna stod på ena
sidan, vattenkammade och antagligen skräckslagna, ditskickade
av sina välvilliga mödrar. Kanske hade de till och med slips och
kavaj. Själv hade jag skjortblus, klockad kjol och band om håret.
Redan då var jag 1.70cm lång och kurvig. Pojkarna fick plats
mellan mina bröst! Kände mig som en vilsekommen amason.

Det var då det hände! Han kom fram till mig. Jag blev sedd! Han
hette Kurt och var självsäker, vacker och visste det! Jag kände
ingen, men ur mängden ännu icke finniga pojkar bröts HAN sig
ut och kom fram till Mig. Jag blev KÄR.”

”KUSINTRÄFFAR
Vid en av våra kusinträffar hade vi en utställning av interessanta
alster som var tillverkade i släkten. Min mor Alva målade porslin
och vi har idag både dessa gröttallrikar och uppläggningsfat av
mycket hög kvalitet, framme varje jul. Kännare av
porslinsmålning, hävdar att dessa är av högre kvalitet än
Kungligt danskt porslin. Min gudmor Elsa stickade små dockor
som också rönte intresse. Farbror Gustav forskade och
bearbetade stenmaterial, som han slipade till fina smycken i
form av berlocker och halsband. Detta kulturella inslag i våra
kusinträffar, som vi kallade dem, uppskattades av många av de
tre generationer som var med. Äldst var Elsa i sin generation,
äldst bland kusinerna var Staffan och i vår generation och äldst
av kusinbarnen var Louises son Tomas. Den första kusinträffen
var 1967 när min farmor Hulda skulle fyllt 100 år och vi
samlades vid graven vid Tollarps kyrka där farmor och farfar
ligger begravda.”

Vi träffas och skriver.



Bjärupsgårdens Bara vara alla onsdagar 13:00 - 15:00, Prata,
lyssna läs, spela spel eller bara sitt och njut av sällskapet.

Boule för rutinerad
måndagar 14:00.
Boule spelas på
Pershögsterassen i Båstad.
Ledare: Åsa Olin 0706-511722.

Boule som nöje och rekreation torsdagar 14:00
Boule spelas på Pershögsterassen i Båstad.
Ledare: Åsa Olin 0706-511722.

Stavgång måndagar & fredagar
10:00.
Start vid Malenbadet.
Information: kerstin_rune@msn.com,
0737-004537.

Läsecirkel måndagar 13:00 udda
vecka start 15/8
Ledare: Gunilla Lundberg, 0703-219344
gunillamlundberg@hotmail.com

Stick grupp måndagar kl 13:00
lokal: Biblioteket i Båstad.
Ledare: Anita Rosén Dovrén, 0720 44 39 13
anitarosen31@gmail.com

14

Aktiviteter

Delar av våra arrangemang sker i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan



15

Golf
måndagar 08:30 hela året.
Samling Äppelgårdens golfbana
Greenfee: 100 kronor
Ledare och aktivitetsansvarig:
Nils Stenson
0708-100727 eller 0431-71772
Stenson310@gmail.com

Måla akvarell måndagar 13:00 Jämna veckor Start 5/9.
Anmälan: Margareta Plate 0737-081015

Gymnastik torsdagar 10:00 start 1 september.
Gemensamt för damer och herrar på Båstad Sportcenter
Drivan, under ledare.. Torsdagar 10.00–11.00.
Kostnad 175 kronor insättes på bankgiro 150-5742.
Ledare för damerna: Irmelin Björnekull, 0707-68 35 07
och Anita Rosén Dovrén, 0720-44 39 13
Ledare för herrarna: Allan Sunnergren, 0708-62 98 02.
Musik: Ulf Björnekull, 0707-68 35 07, Torsten Andoff,
0730-23 52 71

Aktiviteter
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Bowling
Du är välkommen att spela
med SPFs rabatt till en
kostnad av f n 120 kr/1,5
timme (inkl skohyra).
Du spelar på de tider som
klubben Bjäreseniorerna
har till sitt förfogande. F n
gäller detta måndagar kl
15:30 samt övriga
veckodagar kl 14:00. (Pris och tid kan bli föremål för
ändring.)
Du bokar själv hos bowlinghallen, X-bowl, på
0431-360000, eller skriver in dig på Bjäreseniorernas
bokningslista som ligger i hallen.För att erhålla rabatten,
uppger du vid bokning att du tillhör SPF.Önskar du vidare
information, kontakta Annika Nordlund, 0708-238102
eller annika_nordlund@yahoo.se

Ukulele
Tid och plats meddelas senare.
Vi spelar pop, rock,visor och jazz.
Kontakta Ulf Björnekull
0707-683505
iu.bjornekull@gmail.com

Qigong
i Bjärupsgårdens park, Vintertid Församlingsgården i
Båstad Start meddelas senare.
Kontakt: Gunvor Petersson, 0702-127735

Har du förslag på andra aktiviteter?
Hör av dig till Karin 0705-450693 kpaulsson@hotmail.com

Aktiviteter



Välj en bank
somalltid är
nära i Båstad.
För att du ska bli nöjd lägger vi fokus
på dig och dina behov. Och genom
att finnas nära dig i din vardag.

Köpmansgatan 78, Båstad
0431-36 58 40
handelsbanken.se/båstad

17
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Hobbyverkstaden
Vårliden, Vångavägen 22, Båstad.
Öppet helgfria torsdagar 09:00–12:00.
Verkstaden är välutrustad med maskiner och verktyg. Även
material som du kan använda.

Du kan också få hjälp. Under årens lopp har de fixat bland
annat bord, stolar, fåtöljer och skärbrädor. Kontaktperson:
P.A. Linder 0761-367946, linder.pa@gmail.com

Naturpromenad
Start tisdag 20 september 10:00
Upptäck naturen året om med
promenad, medtag gärna stavar
och någon frukt. Samling vid
Tång/Stenbryggan i Båstad.
Ledare: Anne-Charlotte Bernvetter
0761-871930

Mobiltelefonens användningsområden.
Smarta sätt att bli vän med din mobil.
Den kan mer än att ringa, som gör vardagen enklare.
Inga förkunskaper krävs. Vi
träffas fyra gånger.
Max 8 personer/kurs.
Kostnad 400 kronor.
Anmälan:
Göran Buhre 0705-265030,
goran@buhre.se

Aktiviteter
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Trygghetstjänsten finns till för Dig!
Trygghetstjänsten finns för att förebygga olyckor – speciellt fallolyckor i
hemmet.
Trygghetstjänsten kan hjälpa Dig med att:
• Byta batterier i brandvarnare • Byta glödlampor • Sätta upp gardiner
• Hänga upp tavlor • Liknande uppgifter där det finns risk att ramla
Gäller inte för att till exempel skotta snö eller trädgårdsarbete.

Vem kan ta del av trygghetstjänsten?
Tjänsten är till för Dig över 75 år, men även Du som är yngre kan få hjälp,
om det finns särskilda skäl. Tjänsten är kostnadsfri och tidsbegränsad till
en timme.

Så här gör Du: Kontakta kommunens kundtjänst på helgfria vardagar
0431-77000.
Begär alltid legitimation från personalen som kommer!

Bjäres lokala tidningshus
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Uppvisande av medlemskort lämnar dessa företag rabatter:

Bjurfors lämnar 15% på mäklararvodet.
Säg till vid intagsmötet att du vill utnyttja rabatten.

Knut Jöns 10%, gäller ej tidningar.

Min Fot 10% på hela sortimentet, www.minfot.se

Flower House 10% på köp,
gäller ej presentkort och blommogram.

Klorofyllfabriken vid Heberleins parkering ger 10%.

Förslövs Handelsträdgård ger 10% rabatt.

Bilskroten Förslöv ger 10%
vid däckbyten och förvaring av däck.

Bjäre Bilservice AB i Förslöv (fd Statoil)
ger 10% vid reparation.

Bjäre Fotvård Gratis fotanalys.

ICA Förslöv ger 6% rabatt varje tisdag.
Du måste ha ett ICA kort.

Karin Hansson Frisör. Salong mitt emot Heberleins ger 10%.

Piga.nu 68+ bättre pris måndag - onsdag kostar 205 kr/tim efter rutavdrag
inkl moms. Städning utförs av två personer och minst 1 timme debiteras
(410 kr) Städmaterial debiteras med 79 kr/mån.

Sjöholms i Förslöv och i Vaktkuren på gamla F10 10% rabatt

Tandvårdsteamet i Förslöv lämnar 10% rabatt.

Lokala förmåner
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Vill du eller en ny vän bli medlem?
E-posta eller ring till Kerstin vår medlemsansvarig,
kerstin_rune@msn.com, 0737-004537.

Medlemsförmåner genom
SPF Seniorerna
Skånedistrikt som endast
gäller i Skåne.
Skånedistriktets avtal:
Medlemmar i en
Skåneförening får
medlemskap i Smart
Senior helt kostnadsfritt
(värde 199 kr/år).
Förlängning av avtalet kan
också ske kostnadsfritt, när
det blir dags. Kontakta Smart Seniors medlemsservice.

Distriktsförmåner

stigbertils.com
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Alla pensionärer 

erhåller

10% rabatt

mot uppvisande av 

SPF medlemskort.

Gäller ej tidningar

Köpmansgatan 102, Båstad
Telefon 0431-701 76

ÖPPETTIDER
Måndag – fredag  

7–17

Lördag – söndag   
7–16



Får Du mail från oss?
Om inte, skicka din mailadress till kerstin_rune@msn.com
så rättar vi till detta.
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Ystad! Måndag 22 augusti 2022
Avresa från Båstad kl. 8.05 Förmiddagskaffe på Solnäs gård, som
numera hänger samman med Kiviks musteri. Vi botaniserar i
deras butik. Vi kommer till Ystad där vi äter paj med sallad till lunch
på Bäckahästen, varefter vi tar en åktur i öppen veteranbrandbil
medan vi ser de fina byggnaderna i centrala Ystad. Egen tid i
centrum. På hemväg far vi förbi några slott och dricker
eftermiddagskaffe vid Vombsjön på Café Sjögården, kaffe och
äppelkaka. Åter i Båstad vid 19-tiden. Pris 870:-

Äntligen Bokmässa! Fredag 23 september 2022
Avresa från Båstad kl. 8.05 På väg mot Göteborg stannar vi i
Sandsjöbacka och dricker förmiddagskaffe med smörgås från
bussen. Biljetter till bokmässan delas ut i bussen. Vi stiger av vid
Svenska Mässan och stannar till 16.30 så det är gott om tid att
strosa runt, kanske köpa en signerad bok direkt från författaren.
Åter i Båstad vid 19-tiden. Pris 695:-

SPF Båstad Bjäre erbjuder ett program för resor, utflykter och
teaterbesök.
Aktuell och utförlig information om resornas innehåll, pris och
genomförande finns
på vår hemsida www.spfbb.se
Arrangör: Åsa och Anders Öman, Visioni. info@visioni.se
Program och pris kan justeras vid händelser utanför vår
kontroll.
Anmälan till alla resor görs till Karin Leu,
karin.leu@telia.com 0707-102292

Resor och utflykter



Mamma Mia! The Party Lördag 1 oktober 2022
Avresa från Båstad kl. 10.45. Väl i Göteborg, vid 13-tiden, stiger vi
in på Rondo, eller rättare, en grekisk taverna, där vi låter oss bli
underhållna av ABBAs låtar och serverade en trerätters
medelhavsinspirerad meny. En fest vi ser fram emot.
Åter i Båstad vid åtta-tiden. Pris 1995:-

Umgås & shoppa i Ullared Måndag 3 oktober 2022
Avresa från Båstad kl. 8.35. Gekås är ett av Sveriges största
utflyktsmål! Behöver du nya glasögon? Varför inte också besöka
den närbelägna Glasögonfabriken! På vägen stannar vi i
Vessigebro för förmiddagsfika med sillamacka. Vid 16-tiden åker vi
hemåt. Åter i Båstad vid 17.30-tiden. Pris 395:-

Gränshandel tillsammans! Tisdag 25 oktober 2022
Avresa från Båstad kl. 6.35. Väl i Tyskland börjar vi med 1,5 h
shopping vid Calles. Sedan en sen lunch. Välj mellan kött- eller
fiskrätt. En dryck ingår. Sedan far vi till Bordershop för 1 timmes
shopping innan vi kör hemåt. Åter i Båstad 22-23-tiden beroende
av trafik och färjor. Max lastvikt är 80 kg per person. Pris 895:-

Anastasia! Musikal på Malmö
Opera Tisdag 8 november 2022
Avresa från Båstad kl. 15.25
Vi börjar i Operans foajé med
foajémiddag.
Broadwaymusikalen Anastasia är
baserad på filmen med samma
namn, en berättelse om den
försvunna tsardottern . Medverkar
gör Tuva B Larsen, Andreas
Weise, Lill Lindfors m.fl Kaffe och
dessert i pausen. Biljetter på
främre del av sidoparkett.
Pris 1495:-

Resor och utflykter

25



26

TRYGGT, 
ENKELT & SMIDIGT

Du har väl inte missat att du enkelt 
gör dina inköp via icabastad.se? 

Vi plockar och packar dina varor 
och du väljer själv om du vill ha 
dem hemkörda eller om du vill 

hämta dem på vår baksida.

Din lokala matbutik – vid Lyckantorget och på nätet – 0431-68550
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Julmarknad på Huseby! Måndag 14 november 2022
Avresa från Båstad kl 10.45 Vi äter en god lunch på IKEA Värdshus
i Älmhult, varefter vi fortsätter till Huseby Bruk. Här ställer ca 170
utställare ut. Många av landets bästa hantverkare och finaste
gårdsbutiker finns representerade. Hela bruket är smyckat med
julgranar och marschaller som tänds då det börjar skymma. Åter i
Båstad ca kl 19.45. Pris 670:-

Julstämning i Lüneburg. 28-30 november 2022
Dag 1, måndag Avresa från Båstad på morgonen. Via bron
kommer vi till Danmark, färja från Rödby till Puttgarden. Paus för
lunch varefter vi kommer till Lüneburg framåt eftermiddagen och
checkar in på Dormero Hotel Altes Kaufaus Lüneburg. Hotellet
ligger mycket centralt. Middag tillsammans på hotellet.
Dag 2, tisdag Frukost och en guidad promenad i centrum. Sedan
väntar julmarknad, trevliga gallerior, caféer, restauranger och små
butiker med roliga julklappar.
Dag 3, onsdag Frukost och hemfärd med stopp vid någon av
gränsbutikerna. Lunch, färja och bron till Sverige.
Tillbaka i Båstad vid 20.30-tiden.
Pris 3695:- enkelrum 940:- extra

Musikalen Cabaret! Torsdag 12 januari 2023
Avresa från Båstad kl 14.10 Willkommen, Bienvenue, Welcome!
Stora shownummer och medryckande musik. Välkomna med och
se en av världens mest spelade musikaler på Göteborg Operan.
Väl i Göteborg väntar en härlig måltid på restaurang. Vi kommer till
Operan där föreställningen börjar kl 19.00. Efter föreställningen
åker vi glada hemåt. Hemkomst Båstad ca 24.
Pris 1595:-

Funny Girl! Söndag 5 februari 2023
Avresa från Båstad kl 11.55. Vi äter söndagmiddag på Gästis i
Staffanstorp, fläskfilé med rostade rotfrukter, hembakat bröd,
kaffe och kaka. Föreställningen på Malmö Opera börjar kl 16.00.
Huvudrollen som Fanny görs av Sanna Nielsen. I övriga roller ser
vi Marianne Mörck, Ann-Louise Hansson och Alexander Lycke m.fl.
Pris 1395:-

Resor och utflykterResor och utflykter
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Vi är det lokala dryckesbolaget på Bjärehalvön – du hittar våra drycker
på Systembolaget, i dagligvaruhandeln samt på lokala restauranger.
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Ordförande
Gunilla Linghoff
gunilla-linghoff@telia.com

V. ordf. Lars Jarnryd
jarnryd.lars@telia.com

Sekreterare Karin Sörensson
karin.sorensson@bjarenet.com

Kassör Nils Otto Forssell
noforssell@gmail.com

Ledamöter
Benny Nilsson
kebenny71@gmail.com

Karin Leu
karin.leu@telia.com

Göran Buhre
goran@buhre.se

ledamöter forts.

Karin Aurell Paulsson
kpaulsson@hotmail.com

Rune Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Kerstin Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Mats Linderoth
linderoth.mats@gmail.com

Kerstin Gustafsson
gustafssonkerstin@hotmail.com

Adjungerad
Ann-Christine Andersson
acapalm13@gmail.com

Styrelsen: fr v sittande Kerstin Nilsson, Gunilla Linghoff, Karin Sörensson. Fr v
stående Rune Nilsson, AnnChristine Andersson, Nils-Otto Forsell, Lars Jarnryd,
Kerstin Gustavsson, Karin Aurell Paulsson, Mats Linderoth, Benny Nilsson,
Göran Buhre. På bilden saknas Karin Leu.

Styrelsen
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Pensionärsrådet KPR
Ordinarie
Gunilla Linghoff
0705-745728
Karin Sörensson
0706-839150
Karin Aurell Paulsson
0705-450693
Suppleant Kerstin Nilsson

Valberedning
Sammankallande
Christian Björkwall
0705-745728
Birgitta Brink
Kjell Ilerup
Majvi Ekenberg

Revisorer Ordinarie
Ingvar Andreasson
0769-421220
Per-Göran Holgersson
0705-762384
Ersättare Björn Källbäck

Programgruppen
Karin Aurell Paulsson
0705-450693
Benny Nilsson
0705-950855
Göran Buhre
0705-265030
Rune Nilsson
0704-472512
Uno Henningsson
0709-422724
Mats Linderoth
0702-505677
Lillemor Huss
0738-168438
Anne-Charlotte Bernvetter
0761-871930

Medlemmar
Kerstin Nilsson
0737-004537
kerstin_rune@msn.com

Studier
Karin Sörensson
0706-839150
karin.sorensson@bjarenet.com

Resor
Karin Leu
0707-102292
karin.leu@telia.com

Annonser
Kerstin Nilsson
0737-004537
kerstin_rune@msn.com

Programbladet
KarinAurellPaulsson
0705-450693
kpaulsson@hotmail.com

Press-Web
Göran Buhre
0705-265030
goran@buhre.se

Hörselombud
Ingrid Arnhult
0769-424042 (endast sms)
ingrid.arnhult@gmail.com

Se våra program som
annonseras i
Varannan vecka
och på vår egen hemsida
www.spfbb.se

Uppdrag



Välj mäklarenmed
längst erfarenhet
på Bjärehalvön.

0431-36 35 00
info@jajab.se
www.jajab.se

Vi har hjälpt våra kunder till smidiga affärer
sedan 1934 och vet vad som krävs för en riktigt
bra bostadsaffär. Här är det hög kvalitet, kunskap
och engagemang som gäller från start till mål.
Välkommen att kontakta oss när du ska byta
bostad!
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Om du vill veta sanningen?
Det ögat inte ser, det ser Trackman!

076-1000001
per.pro.ab@telia.com

Äppelgårdens GK


