Referat 2020
SPF Klubb 67 Tomelilla hade Månadsmöte torsdag 30 januari i Lavendelsalen på Byavången.
Ca 75 personer hälsades välkomna av Ordförande Lars Carlstedt. Efter säkerhetsgenomgång
och godkänd Föredragningslista var det dags för dagens program. Ulrika Cinthio talade om
"Psykisk ohälsa och arbetet som Diakon i Tomelillabygdens församling". Ulrika vaknade en
morgon och kände sig väldigt omtumlad, fick en kallelse från Gud. Hennes val blev att
utbilda sig till diakon. Lika lång utbildning, 6 år som till präst. Ett jobb under frihet och
ansvar. Håller till i gamla vaktmästarbostaden vid Tomelilla kyrka. Mottagning två dagar i
veckan. Uppgifter som t. ex enskilda samtal, hjälpa till att kontakta myndigheter, lämna en
matkasse och bistå med ekonomisk hjälp. Inom kyrkans uppgifter får en diakon sköta olika
uppdrag men prästen sköter dop, vigsel och begravning. Ulrika har även hand om
konfirmandgrupper. Hon hjälper människor från födsel till att leva vidare. Få människor att
växa när det krisar. Alla råkar någon gång i livet ut för psykisk ohälsa. Män över 85 år är
benägna till självmord. Kyrkan försöker förhindra psykisk ohälsa. Det går inte att bara
glömma vissa tråkig- heter. Botas inte bara med medicin. Behovsprövade insatser viktigt.
Betydelsefullt med en vän som man kan dela bekymmer med. Maten ska vara näringsriktig
och smakar bättre med en måltidsvän. Gå in på nätet: www.mind.se. Här finns telefon nr.
till olika stödlinjer. Vid akut läge ring 112. Vid koncentrationssvårigheter kämpar man för
att ha något att glädja sig över. Psykos - svårt att skilja på verklighet och fantasi. Ungdomar
känner sig ofta utstötta. Vi har olika gåvor i livet. Tur är det. Middagsbön med soppa i
Tomelilla försam-lings- hem torsdagar jämna veckor. Ankis café varje tisdag kl.9.30 - 11.30.
Välkomna till kyrkan som är till för alla. Efter kaffet underhöll Ulrika Cinthio och Susanne
Larsson, organist i nämnda församling. Publiken njöt till fullo av sång, instrument: piano,
fiol, tvärflöjt. En del av repertoaren med Evert Taube - och Mats Pålsons visor. Som
känslosam avslutning framfördes Gabriellas sång skriven av Benny Andersson. Stort tack!
Medlemsinfo sker digitalt på årsmötet 27 februari. Brainstormmöte i Lavendelsalen 6
februari. Under 2019 har det varit 15071 besök på Hemsidan. Valberedningen genom Bernt
Kellgren söker personer till olika befattningar inom styrelse och andra ändamål.
Gunnar Sallstedt redogjorde för utbud av resor. "Phantomen Operan" och "Casinorevyn" är
fullbokade. Resa med egen bil i mitten av april. Preliminärt Onslunda Hembygdsmuseum
och Borstmuséet. "Tre skånska slott" 19 maj. 29/6 - 1/7, Linköping med Göta kanal,
Vadstena kloster, Visingsö. Mer info på Hemsidan och i pärmen på Byavången för
presenterade resor. Lotteri med Inger, Iréne och Lars som utropare.
It- utbildning under hösten för Klubb 67 av Kjell Persson. Tips om utbildning på datorn i
den digitala världen. "Libre office" rekommenderas. (Gratis).
Tack från Ordförande. Nationalsången sjöngs till sist.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare.

Torsdag 27 februari 2020 hade SPF Seniorerna Klubb 67 årsmöte i Intim Folkets park.
Ordförande Lars Carlstedt öppnade mötet och vidtog säkerhetsgenomgång innan han
hälsade 110 personer välkomna. Speciellt välkommen till dagens gästordförande
kommunfullmäktigeordförande Christer Yrjas. SPF:s distriktsstyrelseledamot Gun-Britt
Johansson Brösarp och SPF:s ordförande i pensionärsrådet Tomelilla kom- mun Philip
Ohlsson samt Klubb 67:s hedersmedlemmar Asta Andersson och Anna-Greta Andersson.
Parentation för 5 medlemmar som lämnat oss under 2019 leddes av vice ordförande Monica
Norén som inledde med att läsa en dikt. Psalm Härlig är jorden sjöngs unisont med finstämt
ackompanjemang av "Blandfärs". Namnuppläsning och ljuständning för var och en som
lämnat oss. Psalm Må din väg gå dig till mötes sjöngs till sist med ackompanjemang av
Blandfärs. Medlemsinformation av Gun-Britt Johansson som talade om angelägna och
aktuella ärenden inom distriktet. Philip Ohlsson tillika ordförande i SPF Gullvivan Brösarp

talade om göro- mål som är aktuella och angelägna för pensionärerna. Lars Carlstedt
redogjorde för resultatet av "Brainstorm" som presenterades digitalt med olika ämnen.
Medlemmarna kan ta del av utbudet dels som ledare och dels som deltagare. Blandfärs
bestående av 6 musiker med följande instrument: dragspel, fiol, gitarr, keyboard, såg och
trummor. Med liv och lust fångade musikerna åhörarna med välkända låtar. Publiken sjöng
med mellan varven i allsångshäften. "Tantis serenad" med såg som huvudinstrument
klingade vackert. Innan fika spelades och sjöngs: "Som en härlig Gudoms källa" och
kaffevisan "Dagny". Efter Kaffepaus med god räkmacka fortsatte "Blandfärs" med
underhållningen och avslutade med: "Vår bästa tid är nu". Stort tack!
Dags för årsmötesförhandlingar och medlemsinformation. Se Klubb 67:s Hemsida.www.spfklubb67-tomelilla.se eller SPF-pärmen på Byavångens Cafeteria (på bokhyllan). Se bilaga till
årsmötesförhandlingar!
Reseinformation
Torsdag 16 april resa med egen bil, endast Klubb 67: Förevisning Onslunda
Hembygdsmuseum, Borstmuséet + LUNCH, Skåne Tranås: Bil- och Leksaksmuseum.
Mailadress: www.spf-klubb67-tomelilla.se eller i SPF-pärmen på Byavången,(hyllan i
Cafeterian) angående alla resorna även nedanstående.
Tisdag 2 juni SPF-dagen på Jägersro med Lunchtrav.
Måndag 29 juni-1 juli Linköping med Göta kanal, Vadstena kloster, Visingsö.
Nästa månadsmöte 26 mars kl.14.00 i Intim Folkets park kommer kommunpolis Anna
Hagenkötter och polis- informatör Ewa-Gun Westford. Anna Hagenkötter ska informera om
läget i Tomelilla kommun. Vid Trygghets- vandringen bl.a. trottoarer, belysning, kameror.
Lotteri dragning på inträdesbiljetten med kaffepaket som vinst.
Avslutning med nationalsången.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

Tack för ett trevligt inslag från SPF:s ordförande Lars Carlstedt att opretentiöst ta sig till
Stadsparken Tomelilla 6 juni, Sveriges nationaldag kl.14.00.
14 personer sammanlagt från SPF och PRO Tomelilla infann sig med fika och stol.
Solen strålade där vi fann lä för vinden och svenska flaggan vajade i blickpunkten.
Gemytliga samtalsämnen förenade oss jämte glädjen att återse varandra i Coronatider
med respekt för rådande regler som fortfarande gäller.
Hanna-Karin Persson

Tisdagen 16 september 2020 samlades 25 SPF-medlemmar som kände sig hugade att komma
till Kronoskogens grillplats. Kronoskogen finns nära Tosselilla nöjespark. Genom Kjell
Persson, IT-ansvarig för Klubb 67 Tomelilla lyckades man inom SPF pricka in denna
solskensdag som snabb information via Supertext som är en del av IT-ansvaret. Meddelandet
gick ut till de medlemmar som vill ta del av tjänsten via mobilen. Samma info fanns också
på Klubb 67:s Hemsida. Var och en hade tagit med korv att grilla samt annat önskvärt efter
behov. Över dammen intill oss virvlade massvis av stora dagsländor som njöt av sitt korta
liv.Vi njöt av all lummig grönska som omgav oss. Under sena eftermiddagen bröt vi upp från
tillvaron som bl.a. handlat om isolering och naturvistelser under Covid 19. Härligt att få
träffas under enkla former med gällande regler som fortfarande ska beaktas för Covid 19.När
ska vi nå friheten till fullo igen?
Hanna-Karin Persson Klubb 67

Den 27 september 2020 samlades ca 30 SPF Klubb 67-medlemmar i Tomelilla
Församlingshem för andakt och samvaro s.k. Kyrksöndag. Komminister Kerstin Hellemarck
och Kantor Håkan Olsson medverkade. Psalm 300, O hur saligt att få vandra sjöngs innan
Kerstin Hellemarck inledde med en betraktelse över ämnet ”Döden och livet”. För Gud är
ingen död. För Gud är alla människor levande. Psalm 298, Gud ditt folk är vandringsfolket
sjöngs. Efter Fader Vår och Välsignelsen spelade Håkan Olsson ett postludium, ”En
paradisaning”. Vice ordförande Monica Norén framförde ett varmt tack till Kerstin och
Håkan innan det var dags för eftermiddagskaffe med goda kakor. Håkan underhöll därefter
med skön musik och sång på dragspel varvat med flygel. Medlemmarna anslöt med sånger
och önskemål ur Allsångshäftet bl.a. Vi ska gå hand i hand, En gång jag seglar, Österlenvisan,
Om himlen på Österlen, En liten fågel, Fritjof och Carmencita. ”Tack för livet” sjöngs och
spelades av Kantorn. Allra sist sjöngs unisont psalm 297, Härlig är jorden. Monica tackade
Håkan för denna fina underhållning samt medlemmarna som närvarat. Monica påminde om
den vackra tavelutställningen som kunde beskådas längs väggarna med syftet: ”Vägen till
tro”. Verkligen något att ta del av som skapats av en dansk konstnärinna.
Hanna-Karin Persson
Sekreterare

