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POSTENS IDROTTSFÖRENING
Fantastisk motorkväll på Idrottsmuseet

D

en 10 oktober kommer Fredrik af Petersens, Sveriges främste kännare av
Formel 1 racer, att tillsammans med oss minnas sina båda vänner Gunnar
Nilsson och Ronnie Petersson.

Dessa båda fantastiska racerförare fick tyvärr lämna oss alldeles för tidigt. De
avled med mindre än sex veckors mellanrum. På plats kommer bland andra
Roland Nygren att finnas. Han var med och fotade på arenorna, ibland som
objuden gäst i depåerna. Men här är han mer än välkommen!
En mycket fin och känslosam kväll med exklusivt material utlovas. Överskottet
går oavkortat till Gunnar Nilssons minnesfond.
Evenemanget börjar 18:30 och museet har öppet från 17:00. OBS: Som medlem
i PIF Helsingborg betalar du endast 30:- för detta evenemang. Antalet platser är
begränsat, så först till kvar gäller. Ring Mats Svensson 0706-92 62 90 senast
den 3 oktober för din anmälan.

Anders Järryd minns sin karriär

H

an kommer under kvällen att minnas Grand Slamvinster, massor av Davis
Cupvinster med mera. Hela hans resa från Lidköping till de stora
världsarenorna kommer vi att bjudas på, denna intressanta afton, den 24
oktober.
Den temperamentsfulle Anders Järryd kom under många år att trollbinda oss
tennisälskare. I par med John Fitzgerald och sen också Stefan Edberg var
Anders en spelare som rankades som världsetta i dubbel och som
världsfemma i singel.
Vad Roy Emerson betydde för Anders hoppas vi också få reda på.
Evenemanget börjar 18:30 och museet har öppet från 17:00. Entré 50 kr för
medlemmar och 100 för icke medlemmar. Fika ingår.
Som medlem i PIF Helsingborg betalar du endast 30:- för detta evenemang. Antalet platser är
begränsat, så först till kvar gäller. Ring Mats Svensson 0706-92 62 90 senast den 3 oktober för din
anmälan.

Postklassikern
Posttrampet i Sjötorp 15 september
Årets upplaga av Posttrampet gick utmed Göta kanal. Med start i Sjötorp som är porten till, eller från, Vänern var vi drygt
250 kolleger som följde den smala grusvägen längs kanalen i 18 kilometer innan vändpunkten i
Töreboda. På vägen passerade vi skördemarknaden i Hajstorp där det fanns tillfälle till fika och fynd.
Från PIF Helsingborg var vi fyra deltagare som fick en fin dag i höstsolen.
Postsimmet på hemmaplan
Under vecka 45 är det tid för Postsimmet på hemmaplan. För dig som gör klassikern träffas vi lördagen
den 10 november kl 10 i Vattnet Hus i Ängelholm. Har du inte möjlighet denna dag kan du simma på egen hand
under hela veckan. Anmälan senast fredag 9 november till Tommy Sandell, 0706 314 614

Vinstsiffrorna i PIF:s medlemslotteri för September och oktober månad, kommer att delges i nästa nummer av Scoopet.

Konsert eller teatersugen?
Du som är medlem i Postfolket nordväst Skåne kan få tillbaka 30% av biljettpriset*
Vi vill uppmuntra våra medlemmar att gå på konsert, musikal 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 föreställning 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 uppgifter 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
Ringstorpsvägen 30 lgh 1102,
254 54 Helsingborg

Möt hösten i Tyskland.
 Resa till Bordershop den 10 november.
 Kostnad 400:- för medlemmar i Postfolket – övriga betalar 560: Betalas ombord på Bussen.
För ytterligare information:
Ring 0702-435 123 till Per eller 0702-525 484 till Lasse Danielsson

Arrangörer:

Postfolket tillsammans med Per i Väsby

Posten Seniorerna
Medlemsmöte
Vi ordnar ett medlemsmöte torsdagen den 11 oktober 2018 kl
14.00 på Träffpunkten,
Hebsackersgatan 6. Helsingborg.
Lennart Palm från Lerum kommer på
nytt till oss och fortsätter
att berätta om gravvalv m m. Det nya
käseriet har han gett rubriken: Från
gravvalvsvarligt till dödskul nr 2
Vi bjuder på kaffe med bröd.
Anmälan senast den 6 oktober till email

postseniorerna.nv.skane@gmail.com eller via
tel. 070-5560403

Välkomna !

Teater
I december ger teatern en stor familjeföreställning ”En julsaga”.
Anna_lena kan ordna biljetter till lördagen den 8 december kl
16.00
Kontakta Anna-Lena på mail:
anna-lena.kelfve@telia.com eller tel. 042-298621 eller
0709-267105
Anna-Lena ordnar även biljetter till andra
föreställningar,

25-års jubileum
Posten Seniorerna NV Skåne har funnits i 25 år och
detta firar vi med en fest den 22 november.

Vi håller till på Möllegrändens Festvåning och börjar kl 15.00.
Vi äter en tre rätters middag och underhålls efter middagen
av en gitarrduo. Medlemmar betalar halva priset för festen 300 kr.
En fullständig inbjudan kommer i mitten av oktober till alla medlemmar.
Anmälan sker genom inbetalning av avgiften till vårt plusgirokonto senast
den 9 november.

.

