Månadsprogram

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

Snart är våren här!
Foto: Cecilia Mårtensson

Mars
Vecka 9
Onsdag 1

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

6ti6! Nu har caféet haft öppet över ett år! Vi gör ett
återbesök och äter en god lunch tillsammans. Kl.
12.30. Anmälan krävs.
Torsdag 2

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Hundbesök! Sussie kommer med sina två American
Akita valpar som är 11 veckor gamla! Kom och mys
och ta en god fika tillsammans. Kl. 14.00
Fredag 3

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Juvelskrinet”
av Jan Mårtensson. Under tiden fikar vi.
Fredagmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 10

Tipsrunda! Prova din allmänkunskap! Lämna ert svar senast
måndagen den 13 mars i brevlådan. Rätta svaren och vinnaren publiceras på
anslagstavlan tisdagen den 14 mars. Ett litet pris till vinnaren finns att hämta!
Måndag 6

Sittgymnastik kl. 10.30 – 11.15

Efter vårt gympapass så serveras en god fruktdrink med
säsongens frukt till alla deltagare! En riktig energi kick!

Bingo kl. 14.00 – 15.30 [kostnad 30 kr]
Tisdag 7

Biblioteket kommer och 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]

Bildvisning från Gambia! Ester och Berit var i
Gambia innan jul och fick möjligheten att se deras
kultur och överräcka handarbete de hade tillverkat. Vi
får möjligheten att se fina bilder därifrån och höra om
deras resa. Flintografen kl. 14.00. Vi fikar efteråt.

Torsdag 9

Brösarps gästgiveri! Skåne turen fortsätter! I
tidningarna kunde man läsa att Brösarps gästis har
fått utmärkelsen som den bästa vägkrogen. Stämmer
det? Kostnad för resan 60 kr. Vi åker från Kristallen kl.
11.30. Anmälan krävs.

Fredag 10

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Juvelskrinet”
av Jan Mårtensson. Under tiden fikar vi.
Flintografen visar; ”Söder om landsvägen”
-”Godsägare Edvard Månsson får stora problem när han
åtar sig att betala sin sons studieskulder, pengar denne
lånat från landsfiskal Levander”. Filmen startar kl. 13.30.
Fikan serveras under tiden. Kom i god tid så filmen kan
startas i tid!

Vecka 11
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

Onsdag 15

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

Utbyte med Mariaskolan! I dag ska vi bli konstnärer
för en dag! Vi befinner oss uppe på Maria skolan,
behöver ni hjälp med transport skriv då gärna upp er
på anmälningslistan. Vi går ifrån Flintebro kl. 13.45.
Torsdag 16

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Vemmenhögs kören! Efter mångas önskemål kommer
i dag denna fantastiska kör och sjunger för oss! Vi
startar kl. 14.00 med underhållningen. Efteråt fikar vi.
Fredag 17

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Juvelskrinet”
av Jan Mårtensson. Under tiden fikar vi.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 12
Måndag 20

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

Tisdag 21

Kesoplättar! Kom och testa och se vad ni tycker!
Även goa frallor står framdukade till de som önskar
det istället. Kostnad 25 kr. kl. 9.30. Anmälan krävs.
Sånglusten övar inför ”öppen dörr” kl. 13.00 – 15.00
[bärnstenens lokal]

Onsdag 22

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

Gunnebo handelsträdgård! Vi åker mot Skivarp och
Gunnebo handelsträdgård. Marie berättar lite om de
färgglada penséerna och vi får lite information om
säsongens nyheter och andra tips på vägen.
Picknickkorgen är med. Kostnad 50 kr, inklusive resa
och fika. Åker härifrån kl. 13.30. Anmälan krävs.
Torsdag 23

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Våffeldagen! Lördagen den 25:e mars firar vi
våffeldagen i Sverige! Vi firar någon dag i förväg och
får smaka på goa frasiga våfflor! Våffeljärnen går på
högtryck från kl. 14.00. Kostnad 25 kr. Välkomna!
Fredag 24

Flintografen visar! Korta dokumentärer från SVT
play visas på Flintografen. Vi fikar under tiden. Kl.
13.30. Kom i god tid så filmen kan startas i tid!

Vecka 13
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
Sånglusten övar inför ”öppen dörr” kl. 13.00 – 15.00
[bärnstenens lokal]

Onsdag 29

Sittgymnastik kl. 10.00 – 10.30 [bärnstenens lokal]

Premiär grillning! Nu kan vi inte vänta längre! Vi
startar upp grillsäsongen med grillad korv och grillad
banan och glass till efterrätt. Förmodligen kommer vi
att få sitta inomhus om vi inte skulle ha 25 grader och
strålande sol [?]. Kl. 12.30. Kostnad: 60 kr. Anmälan
krävs.
Torsdag 30

Lådbingo! Vinsterna är där men det gäller att välja
rätt låda! Lite som ”Leif Loket Ohlssons” stil kör vi! Kom
och se om ni har turen med er! Vi börjar spela bingo kl.
10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]
Mässa med Sofia kl. 14.00. Efteråt kyrkokaffe och en
stunds samtal de som önskar. Christine Persson
kommer efteråt sjunga låtar från
Astrid Lindgrens värld.

Fredag 31

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Juvelskrinet”
av Jan Mårtensson. Under tiden fikar vi.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

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

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

Kerstin Nilsson
Jag föddes i Malmö men vi flyttade till Rydsgård
redan då jag var liten p.g.a. arbetslösheten efter
kriget. Min morfar hade ett lastbilsåkeri där min far
fick jobb som chaufför.
Jag hade två äldre syskon och så småningom blev
det fyra yngre, tre brödrar och tre systrar. Jag gick
folkskola i sex år och därefter tre årig enhetskola
och ett årig kontorsutbildning.
Flera av mina sommarlov var jag hos min mormor
och morfar som då hade ett hönseri i Sjöbo.
Mormor var en mästare i att brodera så där
vaknade mitt intresse för allt vad handarbete var.
Det var ju inte så mycket TV då så istället lyssnade vi på radio och
broderade. Jag har nog prövat det mesta, sy, brodera, väva, sticka,
virka och nu på senare år även lappteknikens ädla konst som jag är
helt fashinerad av. Egentligen ville jag bli slöjd lärarinna men
utbildningen var långt borta så det var ju inget att tänka på. I stället
startade jag min yrkes verksamhet som kontorist, vilket var lite si så
där, papper var inte mitt intresse.
Jag träffade min man tidigt i livet, vi gifte oss och fick två barn, en
flicka och en pojke. Min barn och deras familjer är i dag ”guldet” i
mitt liv. När jag fått barn slutade jag som kontorist och blev istället
dagmamma. Det fortsatte jag med tills barnen börjat skolan. Då
tyckte de att det alltid var så stimmigt hemma. Jag slutade som
dagmamma och sökte jobb inom vården och fick anställning på
MAS [Malmö allmänna sjukhus]. Tog den långa vägen, jobbade och
utbildade mig samtidigt och till slut tog jag min undersköterskeexamen. Jag jobbade på Medicinen, Urologen, IVA
[Intensivvårdsavdelningen] och de sista åren på GASTRO-

mottagninen. Efter många år i vården, 33 år har man ju fått lite
andra värderingen i livet. Tänk vad lite som behövs för att göra
någon ”lide glad”. Kan vara en kram, en klapp på kinden, en hand
att hålla i, ett lyssnaden öra o.s.v.s. och allt detta är alldelse GRATIS
men ack så betydelsefullt många gånger.
Tyvärr blev min man sjuk och efter flera års sjukdom och svårt
lidande gick han ifrån oss endast 60 år gammal. Hans sista önskan
var att ha mig vid sin sida, så det sista halva året var jag tjänstledig.
Jag kunde inte göra så mycket för honom utan bara finnas där och
det är jag glad för att jag gjorde det hjälpte mig mycket i
sorgararbetet.
Så gick åren och pensionen närmade sig. När jag blivit pensionär
tyckte jag det började bli tråkigt i Rydsgård all service var borta,
inga affärer, bank eller post. Jag hade också sålt min bil p.g.a. av en
stroke fick jag inte köra bil längre. Fick chans på en lägenhet i
Skurup så efter 70 år i Rydsgård blev jag Skurupsbo.
I Skurup bodde också min gamle trogne vän [sen snart 50 år] Conny
som ni alla känner och hon ”asade” men mig till Kristallen. Vilken
tur. Här finns ju allt det som är ”gratis” plus en fantastisk personal
och många kära ”gamlingar”.
Nu till frågan som Henry ställde till mig i föregående tråd ”hur
tyckte du det var att växa upp i en stor familj?”
Det sägs ju att den svåraste platsen i en stor barnkull är i mitten, och
där var ju jag. Det är nog sant för antingen var man ”för liten” eller
så var man ”för stor” helt beroende på omständigheterna. Som liten
var det inte alltid så roligt -man tyckte ju att alla andra fick allting
och en själv ingenting men det var ju inte riktigt så. Vi fick lära oss
att ha saker gemensamt och dela med oss till varandra och det var
ju lärorikt. Vi hade fantasi, pulkor var ”playwoodskivor” som vi
åkte ned för backar eller kopplade vi tåg av sparkstöttingar 8-10 –
farligt men roligt!

Ibland önskade man syskonen all världens väg, jag minns när jag
fick skidor i julklapp av mina morföräldrar [jag tyckte att de var
bara mina] och gömde dem i källaren. En dag när jag skulle ha dem
var den ena bruten. Det var min bror som ”bara lånat” dem och sen
ställt tillbaka utan att säga något. Han skulle laga men det blev inte
till något. Eller när jag efter mycket sparande och arbete lyckats få
ihop till en egen cykel, jodå en vacker dag så var den punkterad
också p.g,a. av lån. Då var man inte glad. Jag tror ändå vi var
ganska snälla. När det kom till kritan ställde vi upp
för varandra. Det var inte lönt att gå till far och
sladdra för då svarade han antingen: ”Då har du väl
också varit dum”, ”du får lära dig, ge igen”, ”ger man sig
in i leken får man leken tåla”. Vi hade våra regler i
hemmet och dom motsatte man sig inte. Det vara
bara mor man kunde lirka lite med när hon tyckte far
varit lite för sträng.
Vi bodde först i ett flerfamiljshus innan mor och far
byggde eget, och det fanns alltid många barn på
”våran gård”. Vi kunde vara upp till 15-20 barn och
då lekte vi ”gömme” eller ”pjätt”. Mitt emot i ett stort
hus bodde en s.k. finare familj där satt ofta ett par
tjejer och tittade på när vi lekte. En dag lockade jag ut
dom och de fick vara med och leka. Efter en stund
kom mamman och hämtade dem. De blev så ledsna. Nästa gång de
satt i fönstret frågade jag mor om hon kunde fråga tanten om de fick
vara med oss och leka men mor sa att det bestämde deras mamma.
Jag har sett dem som vuxna och då dyker detta minne upp så det
var nog bättre att vara många och ”vanliga”. Det är ju för och
nackdelar med allt. Jag har många roliga minnen från min barndom
som vi kan skratta åt än i dag.
Nu får jag sluta innan detta blir en hel roman. Tack för ordet! Jag
sänder den röda tråden vidare till Ally Jönsson med
frågeställningen ”-Var du redan busig som liten?”. Svaret på den
frågan ser vi framemot att läsa i Aprils månadsprogram.

