SCOOPET

Oktober 2018
Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna

POSTENS IDROTTSFÖRENING
En fantastisk målvaktskväll på Idrottsmuseet
bland är det bra att dom finns. Onsdagskvällen den 21/11 kommer tre burvaktare till Idrottsmuseet för
att fånga vår uppmärksamhet. Sven Andersson, Pär Hansson och Daniel Andersson berättar då om
små och stora ögonblick ur karriärerna.

I

Evenemanget börjar 18:30 och museet har öppet från 17:00.
Entré 50 kr för medlemmar och 100 för icke medlemmar i
föreningen Idrottsarkivet. Fika ingår. Anmäl dig genom att gå in
på FIA:s hemsida eller ring: 042 - 13 39 00.
Som medlem i Postens Idrottsförening så subventionerar vi
dessutom ditt besök med 30:-. Så meddela undertecknad efter
evenemanget att du varit på plats, så swishar vi tillbaka
ovanstående belopp.
Mats Svensson 0706-92 60 92

Se våra lokala hjältar – rabatt till alla PIF-medlemmar

S

om ett litet bonuserbjudande till alla medlemmar i PIF så kan vi erbjuda en rabatt till dig som vill gå
och se våra lokala hjältar. Erbjudandet gäller en gång per medlem under hela november.

Skicka in din biljett till idrottsevenemanget du går på , med
uppgifter om namn och mobilnummer, så swishar vi 30:tillbaka till dig. Skicka din biljett till:

PIF Mats Svensson Brunnsallén 101 256 57 Ramlösa

Decemberpromenad söndagen den 9 december

P

ostens IF arrangerar som vanligt en decemberpromenad, där man kan koppla av en
stund i avvaktan på julförberedelserna. Som vanligt så utgår vi från vår klubblokal på
Brunnbäcksgatan 29 A.
Dessutom lottar vi ut en julskinka på startkorten, men givetvis bullar vi upp även
med ett prisbord till dem som prickar in flest antal rätt på våra frågor. Medtag gärna
familjemedlemmar, husdjur, stavar eller varför helt enkelt inte komma själv. Du får
nämligen garanterat trevligt sällskap under vår tipspromenad och kanske t.o.m. en
liten julklapp när du går hem.

•
•

Start mellan 10.00-10.30
Prisutdelningen sker så fort alla är i mål

PIF:s medlemslotteri - vinstnummer
Oktober
•
•

200kr på lott: 23
100kr på lott: 18, 27 87, 98, 157, 199, 263, 269, 274, 284.

November
•
•

200kr på lott: 68
100kr på lott: 4, 42, 48, 85, 177, 204, 206, 217, 291, 296.

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

Viskväll på Helsingborgs Idrottsmuseum

P

remiärkvällen för Viskvällarna på Helsingborgs Idrottsmuseum blev stor succé. Den här gången
hälsar vi de fantastiska vissångarna KG Malm och Ingela Sundberg
välkommna till vår stad.

KG är en av landets absolut populäraste trubadurer, en poetisk gentleman som
sjunger och läser sina monologer, så att man stundtals lockas till skratt, för att
senare känna ögonen tåras av rörelse. Ewert Ljusberg, KG:s svärfar, säger om
KGs artisteri "han är helt unik och lite av vår tids Tage Danielsson".
Kl 19:00 startar föreställningen och är slut ca 21:15. Vi öppnar 18:00. Pris: 200:/skalle och då ingår kaffe och macka. Biljetter beställs på btk.rekord@telia.com
eller 0704-82 41 45 så snart som möjligt. Plats: Idrottsmuseet, Idrottens Hus,
HBG. Med Postfolkets erbjudande här ovan, betalar du endast således 160:-.

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

Postfolket tillsammans med Per i Väsby

Jubileumsmiddag
Vi firar i år 25-års jubileum i vår förening.
Vi startade hösten år 1993.
Vi firar detta med en fest på Möllegrändens
Festvåning, Helsingborg
Torsdagen 22 november 2018 kl. 15.00.
Vi får en välkomstdrink och sedan äter vi en
trerättersmiddag med måltidsdricka till maten. Som förrätt
får vi Toast Skagen och varmrätten består av
oxrygg med tillbehör och potatisgratäng. Limebavaroise till
dessert och kaffe.
Om man vill ha starkare dryck till maten tar man själv med
detta.
Vi får underhållning av Linys gitarrduo som spelar vår musik.
Allt detta kostar 300 kr för medlem och 600 kr för icke
medlem.
Anmälan senast den 9 november. Anmälan gör ni genom att
sätta in avgiften på vårt plusgiro 495 61 17-8.

Varmt välkomna !
Styrelsen
Posten Seniorerna NV Skåne

