
 SCOOPET  
Augusti 2019 

Ett informationsblad för föreningarna: Postfolket, PIF och Seniorerna 

Fiske med PIF den 14 september 
ördagen den 14 september är det dags för fisketur med PIF igen. Mellan klockan 8:00-

12:00 åker vi med Råå-båtarna på sundet i vår jakt på storfisken och vi utgår således från 

Råå. Ombord bjuder PIF på korv. Du anmäler dig till och ställer frågorna till 

Bo Tilly på Telefon senast den 12 maj på telefon: 0709-909 270  

OBS: Du som är medlem i PIF får 100:- i rabatt på priset..!! 
______________________________________________________________________________________ 

Kommande Postmästerskap 
Kommande grenar: 

• Posttrampet  -  Malmö, 14 september 
• Postsimmet  -  Hemmaplan, 9 November 

____________________________________________________________________ 

Utlottning av biljetter till Handbollsligan 
om du kanske känner till, så har stadens handbolls-stoltheter OV Helsingborg än gång 

lyckats ta sig upp i landets högsta handbollsliga. I hemmapremiären 

tisdagen den 10 september väntar tuffast tänkbara motstånd, nämligen IFK 

Kristianstad och till denna godbit har PIF lyckats komma över fem biljetter 

som vi lottar ut bland PIF:s medlemmar. Skicka bara ett SMS senast den 31 

augusti med ditt namn och bokstäverna OV till 0706-926290, så är du med i 

utlottningen. 
______________________________________________________________________________________ 

Hör av dig till PIF 
u som är sugen på att starta någon aktivitet som ryms inom Postens Idrottsförenings 

ramar – kontakta gärna undertecknad, så kanske föreningen kan vara behjälplig på ett 

eller annat sätt. Hör gärna av dig så tittar vi på vilka möjligheter vi har för att 

starta någon ny aktivitet. Det finns kanske fler än du som går i samma tankar – då 

gör vi ett upprop här i Scoopet och sonderar terrängen. Har du andra synpunkter 

eller frågor, så är du givetvis också välkommen att höra av dig till mig.  

Mats Svensson Ordförande PIF 0706-92 62 90 
______________________________________________________________________________________ 

Få Scoopet via mail 
u vet väl att det numera går alldeles utmärkt att få Scoopet via mail. På 

detta sätt besparar du oss en del jobb men framför allt, insats för miljön. 

Skicka bara ett meddelande till: matts.svensson@comhem.se  så fixar vi 

resten. så gör du en insats för miljön. 
 

 

 

 

 

L 

S 

D 

D 

mailto:matts.svensson@comhem.se


PIF:s lotteriet 
Augusti 2019 

• 200 kr på lott nr. 16 

• 100 kr på lott nr. 30, 33, 35, 51, 166, 175, 196, 227, 253, 262.  

Juli 2019 

• 200 kr på lott nr. 251 

• 100 kr på lott nr. 64, 109, 111, 180, 183, 209, 224, 232, 239, 252.  

Juni 2019  

• 200 kr på lott nr. 98 

• 100 kr på lott nr. 22, 134, 138, 172, 173, 190, 205, 207, 248, 290.  

Maj 2019 

• 200 kr på lott nr. 77 

• 100 kr på lott nr. 32, 60, 68, 76, 121, 123, 137, 221, 227, 235.  

______________________________________________________________________________________ 

POSTENS SENIORER 
Aktuellt från Helsingborgs Stadsteater:  

 

• Jerusalem av Selma Lagerlöf 7 september-12 oktober 

• Egenmäktigt förfarande 21 september-9 november 

• Rapunzel (mycket musik) 15 november-11 januari 2020 

• Äppelkriget av Hasse och Tage 15 februari 2020-5 april 2020 

 
Anna-Lena reserverar biljetter till dessa föreställningar. Håll koll i Scoopet.Man hör av 
sig till Anna-Lena genom mail: anna-lena.kelfve@telia.com eller tel. 0709-267105. 

 
______________________________________________________________________________________ 

Medlemsmöten på Träffpunkten Hebsackersgatan 6 Helsingborg  
 

• 12 september klockan 14.00: Medlemsmöte med Jan Engkvist som berättar och 
visar bilder från sin resa till Bornholm. Anmälan senast 5 september. 

 

• 10 oktober klockan 14.00: En musikalisk underhållning av Christina Rundström. 
Anmälan senast 3 oktober. 

 

I november åker vi med Aurora på en Julbuffè  
 
Anmälan görs till Leif Månsson: postseniorerna.nv.skane@gmail.com  eller 
på telefon: 0705-560403 
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