Månadsprogram

Februari 2017
Mötesplatsen Kristallen på Flintebro
Öppet för alla seniorer i Skurups Kommun

Foto: Cecilia Mårtensson

Februari
Vecka 5
Onsdag 1

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]
Flintografen visar; ”Den glade skräddaren”
–”Skräddaren Sören Sörensson lever under knappa
förhållanden i en liten by i Skåne tillsammans med sin fru
Boel och deras sju döttrar. Hans högsta önskan är att få en
son” Edvard Persson spelar en av huvudrollerna.
Filmen startar kl. 14.00. Fikan serveras under tiden.

Torsdag 2

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Decoupage! I Januari fick vi tyvärr ställa in vår
decoupage eftermiddag p.g.a. sjukdom. Nu gör vi ett
nytt försök! Vi startar kl. 14.00. Fikan står framdukad
under tiden.
Fredag 3

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Pastor Viveka och
tanterna” av Anette Haaland. Under tiden fikar vi.

Fotovisning! I Januari hade vi fotovisning av kort
från 2016, tyvärr hann vi inte med alla! I dag fortsätter
vi där vi slutade. Fika under tiden. Kl. 13.30.

Vecka 6
Måndag 6

Sittgymnastik kl. 10.30 – 11.15
Bingo kl. 14.00 – 15.30 [kostnad 30 kr]

Tisdag 7

Biblioteket tipsar om bra böcker! Kl. 10.00
Sånglusten övar inför ”öppen dörr” kl. 13.00 - 15.00.

Onsdag 8

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

”En rundtur i Skåne” Barbro och Kjell kommer och
visar sitt fantastiska bildspel över Skåne. Detta är
starten på vårt Skåne tema för detta år. Följ med och se
hur spännande Skåne är! Flintografen kl. 14.00.

Torsdag 9

Sopplunch! Svedala har en av Skånes bästa
soppluncher [ja, enligt Cissi då!]. Vi tar bilen och åker
mot Svedala och ser om ryktet stämmer. I dag serveras
det soppa på palsternacka och purjolök med rökt
makrill, svartpeppar och dill. Resan och maten kostar
80 kr. Vi åker från Skurup kl. 11.00. Anmälan krävs.

Fredag 10

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Pastor Viveka och
tanterna” av Anette Haaland. Under tiden fikar vi.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 7
Måndag 13

Sittgymnastik kl. 10.30 – 11.15
Bingo kl. 14.00 - 15.30 [kostnad 30 kr]

Tisdag 14

Matlaget träffas och lagar mat kl. 9.30 – 12.30
Sånglusten övar inför ”öppen dörr” kl. 13.00 – 15.00

Alla hjärtans dag pyssel! Vi pysslar med papper,
fantasi och lim. Vi hjälper er på vägen! Resultatet
kommer bli ett fint alla hjärtans dag minne. Under
tiden serveras goda alla hjärtans dag kakor! Kl. 14.00
Onsdag 15

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

Plantering och utbyte med Mariaskolan! Snart
står sommaren runt hörnet! Enligt experternas råd ska
man sätta de små tomatfröerna redan i februari för att
lyckas få många fina tomater. Vi testar och ser om
experterna har rätt! Kom och plantera ditt egna lilla frö
och följ med på deras lilla resa. Vi planerar även
sommaren planteringar. Har ni några önskemål för
hur vi ska göra eller plantera? Kom och gör din röst
hörd! Vi har även bjudit in Maria skolan och vara
med! Kom och lär ungdomarna hur ni gjorde när ni
planterade fröer. Vi startar planteringen kl. 14.00, fikan
står framdukad under tiden.

Torsdag 16

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Musikunderhållning med Robban! Vi känner
igen honom från teatergruppen Pro-Vi-Va som var här
i höstas! Men i dag kommer han själv! Han spexar,
sjunger och underhåller oss denna torsdag eftermiddag! Efteråt fikar vi tillsammans. Vi startar redan
kl. 13.30.
Fredag 17

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Pastor Viveka och
tanterna” av Anette Haaland. Under tiden fikar vi.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 8
Måndag 20

Kristallen är stängd! I dag har vi storstädning och
rensning av våra lokaler. Välkomna tillbaka i morgon!

Tisdag 21

Vi tar tåget! Vi tar tåget till Malmö central och äter
en god lunch i den relativt nya saluhall som ligger
precis i anslutning till tågstationen. Bil till Skurups
station för de som önskar. Åker ifrån Flintebro kl.
11.15. Se tågpriserna i vår anmälningspärm. Anmälan
krävs.
Sånglusten övar inför ”öppen dörr” kl. 13.00 – 15.00
[bärnstenens lokal]

Onsdag 22

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

Spa rummet! Vi har fått en ny massagedyna som alla
är välkomna att prova på, vi erbjuder även nagelvård,
ansiktsmassage och fotbad/fotmassage. Skriv upp er i
anmälningspärmen på vilken tid som passar er bäst.
Kl. 13.00 – 16.00. Självservering av kaffe på Kristallen kl.
14.00

Torsdag 23

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]
Gudstjänst med diakonen Marie Lindberg kl. 14.00.
Efteråt kyrkokaffe och en stunds samtal de som
önskar. Kristina Johansson kommer och sjunger Siw
Malmqvist låtar för oss i samband med gudstjänsten.

Fredag 24

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Pastor Viveka och
tanterna” av Anette Haaland. Under tiden fikar vi.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 9
Måndag 27

Sittgymnastik kl. 10.30 – 11.15
Bingo kl. 14.00 – 15.30 [kostnad 30 kr]

Tisdag 28

Matlaget träffas och lagar mat kl. 9.30 – 12.30

Semletårta, semlewraps, semlerulltårta! En kär
bakelse har många olika namn och former! I dag firar
vi fettisdagen med en variant på semlan. Kl. 14.00.
Kostnad: 20 kr.
Sånglusten över inför ”öppen dörr” kl. 13.00 – 15.00
[bärnstenens lokal]

¨*¨
Cecilia och Annika hälsar Dig senior hjärtligt välkommen!
0411-536180

Vi finns även på Instagram
Användarnamn: kristallen_skurup
Glöm inte att besöka vår blogg! www.skurup.se/blogg-kristallen

Henry Hansson
Min morfar och mormor hade ett arrende torp under
Rydsgårds gods beläget ca 100 meter söder om
Ekarps skola där föddes jag 1923. Eftersom mina
föräldrar bosatte sig i Lindby i Svenstorps socken och
båda föräldrarna förvärvsarbetade växte jag till stora
delar upp hos mormor. När jag fyllde 7 år kom jag
hem och började i Lindby småskola. Efter två år
började jag i 3:e klassen i storskolan. Vi var fem
klasser, tre t.o.m. sju i samma skolsal med endast 1
lärare. Jag gick ut skolan och fortsättningsskolan och
läste för prästen i Tullstorps församling och konfirmerades den 9:e april
1938.
Började direkt därefter att arbeta inom lantbruket tills jag fyllde 16 år. Då
jag började som snickarlärling hos en byggmästare där jag blev utlärd. Sen
kom ett regeringsbeslut att alla tillhörande årsklass 1943 skulle utföra ett
beredskapsarbete antingen i en torvmosse eller i skogen och intjäna 400
kr. Jag valde skogen eftersom det var dåligt med byggjobb på vintern. Vi
var 12 stycken som åkte från Skurup till Råsboda i Västmanland söndagen
den 31 januari 1943 klockan 19.30. Beräknad restid 13 timmar och 20
minuter tåg ombyte ej inräknat. När vi kom fram forslades vi med häst
och timmersläde in i skogen till en barack. Där väntade en skogsförman
och en ”kocka” som hälsade oss välkomna. Vi fick alla verktyg som
behövdes samt arbets och underkläder till låns. Vi hjälptes åt tills alla
tjänat 400 kr. Fick intyg på att alla fullgjort sin uppgift och åkt gemensamt
hem.
När jag kom hem jobbade jag på bygge under sommaren men när jobben
började tryta bestämde jag mig för att åka tillbaka till skogen över vintern.
Jag hamnade då i en barack i Lekhyttan i Närke norr om Örebro och
stannade där till påsken 1944. Åkte hem på långfredagen, firade påsken
hemma tills dagen efter annandagen då jag den 12 april 1944 ryckte in i
militärtjänst på I 7 i Ystad. Vi var lite över 800 nyinryckta som fördelades
på olika kompanier. Jag placerades på 15:e kompaniet som var

motoriserat. Efter 6 månader valde man ut 80 till befälsutbildning. Det var
ganska hårt vi var bara 5 man som gick vidare till uoffutbildning. Jag
gjorde skolan dels i Ystad och dels på T3 i Sollefteå och befordrades till
sergeant. Åkte tillbaka till Ystad och blev plutonchef på 4:e kompaniet
efter krigslutet 1945 stod militärlivet nästan helt stilla så jag begärde
avsked 1946. Gick tillbaka till byggjobbet och jobbade på olika byggen i
Skurup. 1950 fick jag jobb hos Skanska, vi byggde en spannmålsilo i
Skivarp.
Den 18:e februari begärde jag ledigt ty kl. 16.00 skulle jag i Skurups Kyrka
samman vigas med min blivande hustru. Vi bodde då i Thulins fastighet
på kyrkogatan. Vi hade då en dotter född 1948. I Juni 1950 fick vi vår
andra dotter. 1953 började jag åter arbeta i Malmö, gick på aftonskola och
läste byggnadslära och 1960 fick jag anställning som verkmästare hos
Malmö byggnadsgille där jag avancerade till platschef. Jag har byggt 4 och
8 och 16 vånings hus på Segevång och vid pildammarna, jag har även
byggt Lunds folkets hus, ett bostadskvarter i Hörby samt mycket annat.
Jag avslutade min bana med att bygga 138 villor på Hyltaskog i Skurup.
Vårt eget hus byggde jag på Vassvägen i Skurup där vi flyttade in den 1
april 1970. Bodde där i 30 år.
Min hustru och jag tyckte om att resa och uppleva
sevärdheter. Vi har besökt dom flesta storstäderna i
Europa. Vi var 1 månad i Amerika hos vår äldsta
dotter som då bodde i Connecticut ca 3 mil från
New York. Vi var flera gånger i New York och
besökte olika platser. Vi har åkt båt på Hudson
floden och besåg Frihetsgudinnan. Vi var i central
Park. Vi var på en live Concert med Johnny Cash.
Vi har stått på toppen av World Trade center 2 som
sedan förstördes vid flygattacken. Vi har gått på
Manhattan, besökt Kennedys grav,
krigskyrkogårdar, Capitolium och andra
sevärdheter. Vi har suttit på muren till staketet som
omger vita huset. Detta var något av allt vi fick
uppleva. Men åren rullar och kvar finns bara
minnen och fotoalbum från ett rikt liv att se tillbaka
på. Jag har barn, barnbarn och barnbarnsbarn som för generna vidare.
Min kära hustru avled 2014 efter 64 års äktenskap och jag blev ensam.

Men eftersom jag nyligen flyttat in på Flintebrohemmet frågar föregående
skrivare hur jag upplevt förändringen. Svaret blir att jag efter min egen
bedömning tror att det gått ganska bra, här har och får jag allt jag behöver.
Vård, omsorg och vänligt bemötande. Allt som jag tror kommer att berika
mina återstående dagar i livet. Jag är gammal men nöjd och tacksam över
den lott som jag drog i livets lotteri!
Den Röda tråden önskar Henry skicka vidare till Kerstin Nilsson med
frågan –”Jag själv växte upp utan syskon, jag vet att du har fler, hur tyckte du
det var att växa upp i en storfamilj?”. I Mars kommer vi att få ta del av
Kerstins berättelse, det ser vi framemot!

Nytt tema inför år 2017

”En resa igenom Skåne”
Förra året gjorde vi våra spännande matresor och fick
möjligheten att äta fantastisk god mat från olika ställen i
världen! Detta år har vi ett nytt tema som kommer fortgå under
året. Vi ska göra en resa igenom Skåne! Vad detta innebär är att
vi bl.a. kommer äta mat som vi förknippar med Skåne, ha
föreläsare, utflykter som knyter an till vårt tema, pyssel ja allt ni
kan tänka er! Vissa månader gör vi två saker som knyter an till
temat andra månader bara en sak.
Vi hoppas på ett
spännande år med Skåne
som vårt huvudtema.
I månadsprogrammet
kommer bilden här sidan
om symbolisera vår resa!

