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Decemberpromenad den 3 december 
Söndagen den 3 december är det åter dags för den numera så klassiska ”Decemberpromenaden”. Vi 
startar som vanligt från klubblokalen som är belägen på Brunnbäcksgatan 29 A. Promenadens längd 
anpassas efter vädret och som vanligt får samtliga deltagare med sig en liten julklapp från PIF Hel-
singborg. Du som aldrig varit med förr – gör ett besök och träffa postvänner från förr och nu. Glögg, 
pepparkakor och en varm korv väntar vi målet i samband med prisutdelning som sker så fort alla är i 
mål.  

OBS: Start mellan klockan 10:00-10:30.
 

Postklassikern  
Hur blir man en Postklassiker? 

Grenarna och sträckorna är Postskidan 10 km, Postmilen 10 km, Posttrampet  4-
5 mil och Postsimmet 1 000 meter. Samtliga fyra grenar måste genomföras un-
der ett kalenderår och alla grenar kan göras på hemmaplan. Känns det för myck-
et kan du välja halva sträckorna. 

 
För nästa år ser programmet ut så här: 

 Postskidan  -  Sundsvall, 10 februari (mer info och inbjudan kommer senare i Scoopet) 

 Postmilen  -  Stockholm, 12 maj 

 Posttrampet  -  Sjötorp (Göta Kanal), 15 september 

 Postsimmet  -  Hemmaplan, 10 November 
 
För mer information titta gärna in på pif.nu eller gå med i vår facebookgrupp: Postklassikern PIF Hel-
singborg 

 

November månads dragning 

 

 
Julkonsert med kören Fyrstämman 10 december  

”Ljuset är här” 
Trumpet; Ingemar Einarsson Piano; Lilian Rimshult Dirigent; Monica Pettersson   
Söndagen den 10 december kl. 18.00 i GA kyrkan entré 100 kronor 
 
 

 
 
 

https://www.postnordplus.com/fritidsforeningar/postens-idrottsforbund/arrangemang/postklassikern/


 

 

 
 

Titanic The Exhibition 
är en fantastisk upplevelse som tar oss tillbaka 105 
år i tiden. Följ med på en känslomässig resa – ge-
nom berättelser, fotografier och privata föremål där 
du som besökare får uppleva historiens mest legen-
dariska skepp på sin första och sista resa.  Utställ-
ningen pågår till 14 januari Plats: Malmömässan 

 
Välkommen ombord! Du som är medlem i Post-
folket Nordvästra Skåne får 75 kr tillbaka när du 

besöker utställningen Titanic The Exhibition.  
 
Ordinarie pris: Vuxen 185 kr  Senior (65+) 165 kr Du bokar själv ditt besök på titanicmal-
mo.se Här hittar du också mer information om utställningen, öppettider m.m. Ta en kopia på 
din biljett och bifoga ditt namn, adress, telefonnummer och sist men inte minst – ditt kon-
tonummer inkl. clearingnummer.   

Skicka till…: Postfolket ℅ Tommy Sandell S:t Peders gata 11, 1005 254 37 Helsingborg 

 
 

Konsert eller teatersugen? 
Du som är medlem i Postfolket nordväst Skåne kan få tillba-

ka 30% av biljettpriset* 

Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, musi-

kal eller teaterföreställning. Du har möjlighet att själv välja 

vilken konsert eller föreställning du vill gå på. *Observera 

maxbeloppet att få tillbaka är 200 kr. 

Hur fungerar det? 

 Du köper själv din biljett till valfri konsert eller före-

ställning i närområdet (ej Danmark). 

 Sedan tar du en kopia på biljetten och bifogar ditt 

namn, adress, telefonnummer och sist men inte minst – 

ditt kontonummer inkl. clearingnummer. 

 Lägg i kuvert och skicka in till Postfolket. Adressen hittar du nedan. 

 

När kommer jag att få tillbaka mina 30% (max 200 kr) av biljettpriset? Om du skickar in alla uppgif-

ter så kommer pengarna att sättas in så snart som möjligt på ditt konto. Ett litet tips… Har du HD-

Passet eller liknande förmånskort så tänk på att du ofta kan få biljetten till rabatterat pris på vissa 

evenemang. 

 

Skicka till…: Postfolket ℅ Tommy Sandell S:t Peders gata 11, 254 37 Helsingborg 

Posten Seniorerna 



 

 

JULBORD 
           

De som anmält sig till julbordet ombedes komma I god 

tid före färjans av gång kl. 12.15 . Vi är många som 

skall med.                           

 

Teater  
Stadsteatern ger under vintern en familjeföre-

ställning som heter ”Ropunzel”.  Det är en saga 

om en mamma som ger bort sitt barn Ropunzel i 

utbyte mot en magisk växt och detta ställer till en del 

oväntade saker.  

 

Föreställningen är full av rörelser och dans.  

Anna-Lena har biljetter till föreställning söndagen den 21 januari 

2018 kl 16.00.  

 

Kontakta Anna-Lena senast den 15 december för biljetter till sönda-

gen på E-mail: anna-lena.kelfve@telia.com eller tel.: 042-298621 eller 

0709-26 71 05. Hon kan ordna biljetter även till andra föreställningar.   

                  

Årsmöte  
Reservera torsdagen den 15 februari 2018 kl.14.00 för 

årsmöte på Möllegrändens Festvåning. Vi bjuder på lunch och kaffe 

före förhandlingarna. 

 


