Månadsprogram

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

Foto: Cecilia Mårtensson

Januari
Vecka 1
Måndag 2

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

Tisdag 3

Önskestund! Nu vill vi veta vad Ni önskar att få ut
av 2017, vilka idéer har ni inför året, vi vill gärna höra
just era åsikter för framtida månadsprogram! Kom och
tyck till! Fika serveras under tiden. Kl. 14.00.

Onsdag 4

Flintografen visar; Svensk dokumentär, Khao Lak
-” SVT:s Jens Lind undkom själv tsunamin med en
hårsmån. Tre dagar innan vågen väller in över Khao Lak
reser han vidare. Med sig har han filmat material med
människor och ögonblick från en plats som skulle försvinna.
I centrum för historien är det unika lilla bungalow stället
”Mai´s Quiet Zone”. Där det en gång stod tronar nu
lyxvillor och hotellkomplex”. Dokumentären startar kl.
14.00. Under tiden fikar vi.

Torsdag 5

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Julgransplundring! I dag åker julen ut! Kanske där
finns något gott i granen Ni kan norpa? God fika
serveras under tiden. Kl. 14.00
Fredag 6

Vecka 2
Måndag 9

Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Frukost! En lättare frukost med lite av varje på faten!
Kom och börja dagen på allra bästa sätt! Kl. 9.30.
Kostnad: 35 kr. Anmälan krävs.
Bingo kl. 14.00 – 15.30 [kostnad 30 kr]

Tisdag 10

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

Onsdag 11

Tulpaner! Januari är tulpanens månad, i Sverige firar
vi tulpanens dag den 15:e januari. På K. G Hanssons
handelsträdgård AB i Billeberga så är tulpaner en stor
del av deras sortiment. Vi åker därför dit, får en
guidad tur inne i växthuset bland alla tulpaner. Efteråt
äter vi en god bit mat innan hemfärd på en lokal
restaurang. Åker från Kristallen kl. 10.00. Kostnad för
resan är 80 kr. Var och en betalar sin egen mat på
plats. Anmälan krävs.

Torsdag 12

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]

Snö, Snö, Snö!! Har snön kommit till Skåne än?
Denna eftermiddag samtalar vi om snö, kan ni namnet
på olika typer av snötäcken som finns, dagsmeja, firn,
skare?... Under tiden fikar vi, kl. 14.00 startar vi.
Fredag 13

Högläsning! Nu startar högläsningen upp igen!
Kyllan kommer tillbaka och läser för oss, dagen och
tiden är ändrad men samma koncept! Förmiddagsfika
står framdukad. Kl. 10.00 börjar Kyllan att läsa.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 3
Måndag 16

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

Tisdag 17

Matlaget träffas och lagar mat kl. 9.30 – 12.30
Sånglusten övar inför ”öppen dörr” kl. 13.00 – 15.00
[övar i bärnstenens lokal]

Decoupage! I dag gör vi decoupage tillsammans,
kom och se vad detta hantverk innebär och är! Lim,
fantasi, tålamod och ett förhoppningsvis gott resultat!
Vi startar kl. 14.00. Fikan står framdukad under tiden.

Onsdag 18

Per Åke Nilsson! Musikunderhållning med
40 – 50 – 60 tals musik! En trevlig eftermiddag!
Underhållningen startar kl. 14.00. Varmt välkomna!

Torsdag 19

Lunch! Kom och gör din egen smörgås och
värm den i grillen! Efteråt tar vi en kopp kaffe! Vi äter
smörgåsar tills vi är mätta och trätta! Kl. 12.30.
Kostnad: 50 kr. Anmälan krävs.

Fredag 20

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Surt sa räven om
rabarberna” av Karin Brunk Holmkvist. Under tiden
fikar vi.

Fredagsmys med fotovisning! Många bilder har
tagits under år 2016 idag visar vi upp en stor del av
dessa kort på Flintografens storbild. Fika serveras
under tiden. Kl. 13.30 – 15.00

Vecka 4
Måndag 23

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

Tisdag 24

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

Spa! Vi erbjuder ansiktsmassage, nagelvård eller
massage av fötterna. Ni väljer själv er behandling!
Boka in er i vår anmälningspärm vilken tid som
passar er! Kl. 9.00 – 11.00
Onsdag 25

Kinesiskt nyår! I Sveriges firas nyår 31/12 varje
år, i Kina firar man nyår olika datum år till år.
Detta år infaller deras nyår den 28 januari. Vi firar det
kinesiska nyåret med en middag som går i deras
tecken. Kl. 12.30. Kostnad: 80 kr. Anmälan krävs.

Torsdag 26

Bingo kl. 10.00 – 11.30 [kostnad 30 kr]
Gudstjänst med Håkan Täljemark Kl. 14.00. Efteråt
kykokaffe. Kristina Johansson sjunger Siw Malmqvist
låtar för oss i samband med gudstjänsten.

Fredag 27

Kl. 10.00 läser Kyllan ur boken ”Surt sa räven om
rabarberna” av Karin Brunk Holmkvist. Under tiden
fikar vi.
Fredagsmys kl. 13.30 – 15.00

Vecka 5
Måndag 30

Bo Ohlsson och Ingelstad kalkon! I dag styr vi
kosan mot Österlen och Bo Ohlsson! Vi ser om vi kan
göra några fynd. När vi känner oss nöjda med våra
affärer åker vi till Ingestad Kalkon och äter en god
middag tillsammans. Vi åker från Flintebro kl. 10.00.
Resan kostar: 60 kr. Var och en betalar sin egen mat på
plats. Anmälan krävs.

Tisdag 31

Matlaget träffas och lagar mat kl. 9.30 – 12.30
Sånglusten har en musikalisk paus denna vecka,
däremot står fikan framdukad som vanligt kl. 14.00.

¨*¨
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

- Tommy Jönsson Året var 1944 som jag föddes, jag är född i
Holmeja, utanför Svedala. Har dock inga direkta
minnen därifrån då jag bara var 1 år när vi
flyttade vidare till Resåkra. Mina farföräldrar
bodde då i Resåkra på en gård. Vi bytte bostad
med de, så jag har mest minne därifrån då jag
nästintill hela mitt liv har bott där. När jag var
yngre så hörde Sturup flygfält av sig och
meddelade att de skulle bygga en tvärbana som
då hamnade rakt över vårt garage på gården i
Reåskra, men än i dag har detta inte byggts! Min mor bodde kvar där i
många år för där fanns både garage och verkstad. Detta passade oss bra
då jag hade många bilar och lastbilar, ägde ett eget åkeri.
Andra ställen jag har bott på är i Klågerup, där bodde jag i ca 20 år. När
jag var 25 år byggde jag mitt egna hus där, ett Myresjö hus som tog mig ca
ett år att bygga. Bodde i Klågerup med min dåvarande fru ett antal år,
men äktenskapet höll inte och jag bodde sen kvar med vårt barn själv där i
fem år. Min dåvarande fru hade svår diabetes som hon misskötte gravt
och ett spelberoende som jag inte ville stötta.
Jag träffade några år senare min nuvarande fru Regina som jag har tre
barn tillsammans med. Vi flyttade då till Nällevad. Regina och vår son bor
fortfarande kvar där. När jag träffade Regina hade hon ett barn sen
tidigare, så helt plötsligt blev jag två barns far. Jag har fyra barn och sju
barnbarn. När tillfällen ges så åker jag och hälsar på så mycket jag kan och
orkar.
Det året som min son föddes blev jag väldigt dåligt, det var då jag fick
ballongvidgning i hjärtat, insatt en stent i kroppspulsådern och mitt
allmäntillstånd damp radikalt. Oddsen var emot mig. Jag får i dag
dagligen antibiotika intravenöst för att stenten inte ska bli bortstött.

Mitt arbetsliv slutade när jag var 62 år, då
orkade jag inte mer p.g.a. jag hade hjärtflimmer
som satte stopp för allt. Hade jag inte haft detta
så tror jag att jag hade arbetat många år till.
Mitt arbetsliv har bestått att köra lastbilar till
överallt i Sverige, jag har fått möjligheten att se
Sveriges naturs alla årstids skiftningar! Jag var
en headhuntad representant här nere i Skåne för
skogstransporter, vilket innebar ved och stockar
i alla dess former. Jag har slitet upp hela 7
stycken timmerbilar, de ni! Den senaste jag sålde
hade gått hela 116 000 mil, det var ett par polacker som köpte den! Galet
när man tänker efter. Jag var medlem i Skånes skogsägareförening, jag
hämtade mycket ved och timmer och körde till olika industrier. Det var
ingen dans på rosor, jag gick upp kl. 04.00 och kom hem många kvällar
22.00, hårt arbete. Jag körde lastbil för vårt familjeföretag, när man min far
gick bort så drev jag, min mor och bror det vidare. I dag är vårt företag
nerlagt. När vi avvecklade vårt företag så sålde vi ut våra bilar genom
lastbilscentralen i Malmö, då fick medlemmar och erfarna chaufförer
möjlighet att köpa våra bilar.
Jag var med och hämtade timmer när den hemska stormen Gudrun
hägrade! Vi åkte upp och lastade och körde ut till olika industrier, vi var
borta i flera månader, vi låg då och sov i Vageryd, långa dagar! I början så
lagrade man timmern sen skulle massveden vidare till industrierna. Vi
fick fylla alla gamla flygfält med massveden som blev efter stormarna.
Oftast låg flygfälten nära åar, då la man veden nära dessa och sen
pumpade man upp vatten ifrån åarna på veden, detta för att inte ohyra
skulle komma på veden - ett kretslopp som fungerade!
Frågan som Kerstin skickade till mig ”-hur upplever du förändringarna från
att ha varit aktiv i arbetslivet till att nu vara pensionär?” Ja, det är en kolossal
skillnad, jag skulle vilja göra så mycket mer än vad jag kan göra i dag, det
är orken som stoppar mig till att jag vill göra! Jag hade nog gärna hållit
med lastbilar fortfarande om jag hade kunnat, att vara egen företagare
sitter fortfarande kvar i en! Jag skulle gärna vilja bott hemma om det hade
gått, hjälpt min fru som fortfarande håller på med ved hemma omkring.
Jag har haft många sjukdomar, bland annat blodförgiftning, som jag inte

har kunnat påverka, och det är bland annat det som har gjort att jag kom
till Flintebro. Jag tycker det är helt okej att bo här fast det är en rätt stor
ålderskillnad på enheten jag bor på. Jag samlar mycket energi när jag
kommer hem till familjen, i helgen var jag på kalas och tankade ny energi!
Röda tråden önskar Tommy skicka vidare till Henry Hansson med frågan
–”Du har nyligen flyttat till Flintebro, hur upplever du denna förändring?”. I
februari kommer vi att få ta del av Henrys berättelse, det ser vi framemot!

Att tänka på!
Anmälningar till följande datum denna månad
- Måndagen den 9/1 [frukost]
- Onsdagen den 11/1 [utflykt tulpaner]
- Torsdagen den 19/1 [lunch]
- Tisdagen den 24/1 [spa behandlingar]
- Onsdagen den 25/1 [kinesisk middag]
- Måndagen den 30/1 [utflykt Bo Ohlsson]

Fånga dagen!

