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Möt Soad Ebrahim, 
en kvinna med en spännande bakgrund berättar om sitt liv 
och hur hon kom till Sverige.

Sköldenborgs träffpunkt onsdag den 20 januari kl 18.30

Seniorshake ger glädje och energi, vi får en liten ”uppvisning” och kan för-
stås delta i dansen.  

Vi äter en baguette från Backhaus, kaffe och kaka serveras. Kostnad 100 kr. 

Anmälan till Gun Alm (som har deltagit i seniorshaken en tid) 
gun.alm@hotmail.com 
eller 0706-682979 senast söndag  7 februari.

Soad är kurd, född i Irak, utvisad till Iran, dit hon kom i bara nattlinnet 
efter att ha hämtats mitt i natten av polis och militär. Hon har vandrat 
över minfält, fött barn under bombanfall och har så småningom flytt 
till Sverige, snabbt lärt sig svenska och arbetar nu på Migrationsverket 
som tolk.

Vi äter en sallad, kaffe och kaka serveras liksom vin till lågt pris. 
Kostnad 100 kr. Ange vid anmälan om du vill ha kyckling-, räk- eller 
vegetarisk sallad
Anmälan till Karin Jirsved  karin.jirsved@comhem.se 
eller 070-5607581senast den 18 januari. 

Seniorshake med Mirja Johansson 

Sköldenborgs träffpunkt tisdag 9 februari kl 18.30

”Mat, minnen och mazariner” 
Möt Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk kemi i Lund

Råå bibliotek onsdag den 9 mars kl 18.30

Charlotte, en inspirerande föreläsare som vi träffade redan för fem år 
sen, återkommer nu  med sin kunskap och humor och vill inspirera oss 
till att äta god och nyttig mat, som får oss att må bra och hålla vikten. 
(med mazariner?)

Efteråt (c:a kl 20.00) äter vi på Trivas på Råå. Kostnad 100 kr 
+ mat och dryck på Trivas.

Anmälan till Ewa Walldén ewa.wallden@helsingborg.se 
eller 0729-935905 senast söndag 6 februari.



Ta gärna med en vän till våra program, gäster betalar 20 kr extra för 
föredrag o.d., samma pris för mat och dryck.

Årsmöte den 31 mars kl 18.30
Boka gärna in kvällen, särskild inbjudan kommer.

Besök på Afrikahuset i Hjärnarp 
måndag den 25 april.

Sven och Linda, paret som står bakom Afrikahuset, berättar 
om sin bakgrund där deras respektive partner omkom i olyck-
or för 12 år sedan. En rad märkliga händelser ledde till att de 
möttes och inledde en osannolik resa genom livet. Vi ser en 
film från Afrika, om Massajfolket och om djurlivet, och äter en 
afrikansk traditionell rätt. Gården är fylld av afrikansk hemin-
redning och genuint hantverk och är öppen för shopping. 

Vi återkommer med tider och kostnader. 

Anmälan till Gunilla Orre gunillaorre@telia.com  eller 042-297834

Vårutflykt till norra Skåne 

lördagen den 28 maj.

Vi startar från Olympia kl 9.00 med första stopp i Hagstad, Oderljunga.
Där dricker vi förmiddagskaffe på gårdscafé ”Vildrosor
och Höns”. Vi promenerar sen till Artur Lundkvistgården
och får en guidad  visning.

Därefter kör vi till Agneta Keramik i Harbäckshult, Örkelljunga.
Agneta Naesström är keramiker (smycken i stengods)
och konstnär, som finns representerad bl.a. i FN-huset
och Svenska kyrkan i New York.

Lunch äter vi på Skvattemölla Restaurang & Café i Östra Ljungby.

Sista besöket blir hos konstnär Lars Pettersson i Övarp, Östra Ljungby. 
Han visar konstsmide och tavlor. Här får vi även eftermiddagskaffe.

Vi återkommer med tider och kostnader. 

Anmälan till Marianne Staaf 
marianne.staaf@telia.com eller 076-8551002


