PROGRAM 2019
i Skummeslövsstrand
Badortsföreningen erbjuder varje år en rad aktiviteter. De
flesta av dessa förläggs till juli månad, då antalet semesterfirare är som störst. Men vi har arrangemang hela året.
Välkomna till en ny solig säsong i Skummeslövsstrand!

JUNI
Boule på onsdagar
Onsdag 5/6, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Midsommarfirande
med Tuta & Kör
Midsommarafton 21/6, kl. 14-16.
Vi förbereder och pryder midsommarstången till musik. Ta gärna med
er blommor och grönt att pryda med. När midsommarstången är rest
hälsas alla välkomna och vi dansar och leker ringlekar till musik av
Tuta & Kör. Enligt tradition har Badortsföreningen lotteri med fina
vinster. Strandpensionatet har servering på Ängen.
Tuta & Kör avslutar sedan dagen med sin barnshow och efteråt bjuder
Engelholms Glass alla barn på glass. Vi förbehåller oss rätten att ändra
tidsschemat om något oförutsett inträffar.
Plats: På ängen vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen
Sponsorer: Laholms Sparbank, Jörgen Johnsson Bygg,
Skummeslövs Golv, Färg & Interiör, Elektrotjänst i Skottorp

Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 6/6, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen
och Friskis & Svettis
Boule på onsdagar
Onsdag 12/6, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Skummeslövsspelen
Lördag 22/6 - Söndag 30/6
En av Sveriges största utomhustävlingar i tennis för alla åldrar.
Inbjudan och info på hemsidan: www.skummeslovstennis.se
Anmälan på: www.tennis.se
Plats: Skummeslövs Tennisstadion
Arrangör: Skummeslövs Tennisklubb

Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 13/6, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen
och Friskis & Svettis

Stavgång med Yoga med mera
Måndag 24/6, mellan kl 18-19.
Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min stretching. Gratis för medlemmar
i Badortsföreningen och Yoga med meras kunder. Övriga betalar 30 kr.
Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Skummeslövsbadet öppnar
Lördag 15/6 - 4/8. Badet öppnar för säsongen. För öppettider och
priser se deras hemsida; skummeslovsbadet.se eller följ Skummeslövsbadet på Facebook.
Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 17/6, mellan kl 18.30-21.00.
Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde
20 kr, barn under 5 år gratis.
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet
Skummeslövsbadets utveckling - Ideell förening kallar
till årsmöte
Måndag 17/6, kl. 18.00 vid badet.
Skummeslövsbadets utveckling – Ideell förening, kallar till årsmöte och
Linda Svederberg, planeringschef Laholms kommun, medverkar och
berättar om kommunens planer för Skummeslöv och Allarpsområdet.
Plats: Vid Skummeslövsbadet.
Boule på onsdagar
Onsdag 19/6, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen.
Arrangör: Badortsföreningen
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 20/6, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och
Friskis & Svettis

Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 24/6, mellan kl 18.30-21.00.
Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde
20 kr, barn under 5 år gratis.
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet
Yoga med Yoga med mera
Tisdag 25/6, mellan kl 19-20.15. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa
under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och
Yoga med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Boule på onsdagar
Onsdag 26/6, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 27/6, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen,
Friskis & Svettis

JULI
Simskola på badet v. 26-31
Under dessa veckor bedriver Simklubben Stimmet sommarsimskola
för barn från 5 års ålder på Skummeslövsbadet. 2019 är simskolan
gratis för barn folkbokförda i Laholms kommun och är födda 2014
eller senare. Frågor och anmälan senast 14/6 till: simskola@stimmet.nu
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet
Tennisskolan börjar 1/7-19/7
Barn födda 2014 eller tidigare, ungdomar samt vuxna. Anmälan samt
ev. frågor till: skummestennis@gmail.com
eller på tel. 070-775 18 38.
Plats: Skummeslövs Tennisstadion
Arrangör: Skummeslövs Tennisklubb
Damtennis startar 1/7
Måndag 1/7.
Damtennis, måndag-fredag kl. 9-10, anmälan i tenniskiosken.
Plats: Skummeslövs Tennisstadion
Arrangör: Skummeslövs Tennisklubb
Stavgång med Yoga med mera
Måndag 1/7, mellan kl 18-19. Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min
stretching. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med
meras kunder. Övriga betalar 30 kr.
Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 1/7, mellan kl 18.30-21.00.
Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde
20 kr, barn under 5 år gratis.
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet
Yoga med Yoga med mera
Tisdag 2/7, mellan kl 19-20.15. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa
under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och
Yoga med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Boule på onsdagar
Onsdag 3/7, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 3/7, observera starttiderna, kl. 18-19. Tipspromenad i
Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan. Startavgift:
20 kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna

Frukostpratare på Poco Locos
Torsdag 4/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl.
9-10. Idag välkomnar vi
Stellan Sturesson. Han
är erfaren talare och
kommer t.ex att berätta
om sin tid på Laholms
Tidning, Georg Rydeberg och om Laholms
egen Björn Hellberg.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 50
kr och övriga betalar 80
kr för frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs på Poco Locos
och via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

foto: Rickard Gustavsson

Qigong på stranden
Lördag 29/6, kl. 8.30. Qigong på stranden med Birgitta Lidberg.
Hon leder oss under ca 45 min. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen, övriga betalar 50 kr.
Plats: På stranden vid Tallsätravägen, zon Snäckan. Arrangör: Badortsföreningen

Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 4/7, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis
Underhållning på ängen, Elvis 4 ever
Fredag 5/7, kl. 20-22. Denna fredagen välkomnar vi Elvis 4 ever. Bandet bjuder på en kväll i rockens tecken med låter av “The King’. Fullt ös
varvat med finstämda ballader bäddar för en kväll att minnas. Ta med dig
picknick, en filt och ett glatt humör.
Arrangör: Badortsföreningen
Qigong på stranden
Lördag 6/7, kl. 8.30. Qigong på stranden med Birgitta Lidberg. Hon
leder oss under ca 45 min. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen,
övriga betalar 50 kr.
Plats: På stranden vid Tallsätravägen, zon Snäckan. Arrangör: Badortsföreningen

Badortsföreningens årsmöte
Måndag 8/7, kl. 18.30. Badortsföreningen inbjuder till årsmöte. På
mötet avhandlas sedvanliga frågor enligt stadgar. Vi planerar att bjuda
in den/de som efter mötet kan lämna aktuell och intressant information om Skummeslövsstrand.
Efteråt dragning i medlemslotteriet.
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen
Stavgång med Yoga med mera
Måndag 8/7, mellan kl 18-19. Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min
stretching. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med
meras kunder. Övriga betalar 30 kr.
Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 8/7, mellan kl 18.30-21.00.
Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde
20 kr, barn under 5 år gratis.
Plats: Skummeslövsbadet.
Arrangör: Stimmet
Bouletävling på ängen
Tisdag 9/7, kl. 15 och
Onsdag 10/7, kl. 15 (finalspel).
Tisdagens matcher avser kvalificering till finalerna på onsdagen den
10 juli. Grillning efter spelet. Anmälan en halvtimme innan start. Startavgift: 25 kr/person. Eventuella frågor till: Gun & Alf på tel. 070-555
10 27. Priser till 1:a-3:e plats.
Plats: På ängen
Arrangör: Badortsföreningen

foto: Roger Westerberg

Yoga med Yoga med mera
Tisdag 9/7, mellan kl 19-20.15. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa
under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och
Yoga med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Boule på onsdagar
Onsdag 17/7, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 10/7, observera starttiderna, kl. 18-19. Tipspromenad i
Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan.
Startavgift: 20 kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 17/7, start mellan kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan.
Startavgift: 20 kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos

Frukostpratare på Poco Locos
Torsdag 18/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl.
9-10. Vi välkomnar
Janne Andersson och
hans föreläsning “Vintern mitt i sommaren”. Han berättar för
oss om det Finska vinterkriget, spännande historia om hur ryska och
finska trupper stred i
sträng kyla och med
dålig utrustning.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 50 kr och övriga betalar 80 kr för frukosten. OBS!
Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs på Poco Locos och via mail till:
gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Torsdag 11/7, kl. 8.30
serveras
frukosten
och därefter föredrag
kl. 9-10.
Idag välkomnar vi Linus
Lundberg. Han är kommunikatör, illustratör och
författare. Han kommer
att berätta om sitt författarskap och sina två
böcker: “Laholm - samlade skrönor och saltade sanningar” och “Beskakungen”. Det bjuds på lokala skrönor, bl.a. om den “Ryska” bryggan i Skummeslövsstrand.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 50 kr och övriga betalar 80
kr för frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs på Poco
Locos och via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 11/7, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

Qigong på stranden
Lördag 13/7, kl. 8.30. Qigong på stranden med Birgitta Lidberg.
Hon leder oss under ca 45 min. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen, övriga betalar 50 kr.
Plats: På stranden vid Tallsätravägen, zon Snäckan. Arrangör: Badortsföreningen
Stavgång med Yoga med mera
Måndag 15/7, mellan kl 18-19.
Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min stretching. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med meras kunder. Övriga betalar
30 kr.
Plats: Vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 15/7, mellan kl 18.30-21.00. Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde 20 kr, barn under 5 år
gratis.
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet
Yoga med Yoga med mera
Tisdag 16/7, mellan kl 19-20.15. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa
under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och
Yoga med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 18/7, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

BARNENS DAG
Fredag 19/7, kl. 14-16.
Vi fyller lekplatsen med en massa
skoj; clownshow, ballongkonstnär, godisregn, fiskedamm, ansiktsmålning
och en massa annat roligt.
Alla barn är välkomna,
stora som små!
Vi avslutar dagen med godisregnet.
Plats: Ängen/leklatsen
Arrangör: Badortsföreningen
Sponsor: Laholms kommun

Qigong på stranden
Lördag 20/7 kl. 8.30. Qigong på stranden med Birgitta Lidberg. Hon
leder oss under ca 45 min. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen,
övriga betalar 50 kr.
Plats: På stranden vid Tallsätravägen, zon Snäckan.
Arrangör: Badortsföreningen
Bakluckeloppis
Lördag 20/7, kl. 10.00-14.00.
Välkommen till vår årliga väldigt populära bakluckeloppis.
Försäljare är välkomna från kl 9.00!
Pris: 50 kr per plats för medlemmar i Badortsföreningen, övriga betalar 150 kr/plats.
Plats: Ängen, Arrangör: Badortsföreningen

Stavgång med Yoga med mera
Måndag 22/7, mellan kl 18-19. Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min
stretching. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med
meras kunder. Övriga betalar 30 kr.
Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Qigong på stranden
Lördag 27/7, kl. 8.30. Qigong på stranden med Birgitta Lidberg.
Hon leder oss under ca 45 min. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen, övriga betalar 50 kr.
Plats: På stranden vid Tallsätravägen, zon Snäckan.
Arrangör: Badortsföreningen

Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 22/7, mellan kl 18.30-21.00.
Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde
20 kr, barn under 5 år gratis.
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet

Stavgång med Yoga med mera
Måndag 29/7, mellan kl 18-19. Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min
stretching. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med
meras kunder. Övriga betalar 30 kr.
Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Yoga med Yoga med mera
Tisdag 23/7, mellan kl 19-20.15. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa
under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och
Yoga med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Grillkväll på Skummeslövsbadet
Måndag 29/7, mellan kl 18.30-21.00.
Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill. Inträde
20 kr, barn under 5 år gratis.
Plats: Skummeslövsbadet
Arrangör: Stimmet

Boule på onsdagar
Onsdag 24/7, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Yoga med Yoga med mera
Tisdag 30/7, mellan kl 19-20.15. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa
under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och
Yoga med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 24/7, start mellan kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan. Startavgift: 20 kr för
vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Boule på onsdagar
Onsdag 31/7, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade
är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 2/10.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos
Torsdag 25/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl.
9-10. Idag välkomnar vi
Mattias Enn, estradör
och författare. Han har
skrivit en bok om Birgit
Nilsson och hennes liv.
Han berättar anekdoter
ur hennes liv och om sin
bok: Birgit Nilsson i ord
och bild; Värp först,
kackla sen. Kommer
även bli en spännande
historia om att Birgit var
förföljd av en kvinna i flera år.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 50 kr och övriga betalar 80 kr
för frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs på Poco Locos
och via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 25/7, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis
Underhållning på ängen, Stefan Wendt dansbandsmusik
Fredag 26/7, kl. 20-22. Ikväll blir det dansbandsmusik. Denna fredagen
välkomnar vi Stefan Wendt med sönerna Martin och Fredrik. De spelar
lugna låtar från -60 till -80 talet från kända dansband.Ta med dig picknick,
en filt och ett glatt humör och kom ner till oss.
Arrangör: Badortsföreningen

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 31/7, start mellan kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan. Startavgift: 20 kr för
vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

AUGUSTI
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 1/8, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis
Badet stänger för säsongen
Söndag 4/8. Skummeslövsbadet stänger för säsongen. Vid fint väder
även öppet v. 32. Simklubben Stimmet tackar för i år.
Stavgång med Yoga med mera
Måndag 5/8, mellan kl 18-19.
Säsongsavslutning. Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min stretching.
Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med meras kunder. Övriga betalar 30 kr.
Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Yoga med Yoga med mera
Tisdag 6/8, mellan kl 19-20.15.
Säsongsavslutning. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller
liggunderlag. Tag gärna med filt eller liknande för att mysa under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga
med meras kunder. Övriga betalar 80 kr.
Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Boule på onsdagar t.o.m 2/10
Onsdagar kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade är
välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen. 20
kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 8/8, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 15/8, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen, Friskis & Svettis
Friskis & Svettis på ängen
Torsdag 22/8, kl. 18.30-19.30.
Säsongsavslutning. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen, Friskis & Svettis

& VINTER

HÖST

Boule på onsdagar t.o.m 2/10
Onsdagar kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade är
välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen. 20
kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och
gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen
Richard Nilsson
- mitt liv som pressfotograf
Torsdag 12/9, kl. 19.00. Kostnadsfri föreläsning på Skoskumsgården! Möt en av Sveriges främsta sportfotografer. Han bjuder på ett digert bildspel och berättar om sina bilder från hans mångsidiga
fotograferande inom sport, musik, kändisvärlden, politik och mycket
annat. Vi bjuder på kvällsfika. Alla är välkomna!
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen
Matlagning för herrar.
Torsdagar 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10, kl. 18.00. Välkommen till
matlagning för herrar på Skoskumsgården. Vi träffas vid fyra tillfällen
för att laga god mat tillsammans. Begränsat antal, max 10 personer.
Pris: till självkostnadspris för maten. OBS! Endast för medlemmar i
Badortsföreningen. Anmälan till Kjell-Åke Kronvall på mail: kronvall41@gmail.com, eller på tel. 070-652 16 87.
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen
Bokkväll med Diana
Torsdag 31/10, kl. 19.00, på Skoskumsgården. Diana kommer för
att berätta om höstens och vinterns nyheter i bokens magiska värld.
Under kvällen serveras en enklare måltid med vin/vatten. Begränsat
antal platser. OBS! Endast för medlemmar i Badortsföreningen. Biljetter finns att köpa på Svens Livs eller bokas via mail till
gun@badortsforeningen.se fr.o.m 26/9.
Pris: 50 kr per deltagare för medlemmar, uppvisa medlemskort
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Vinprovning med Peter Petersson
Fredag 15/11, kl. 18.30 på Skoskumsgården. Vi provar röda viner
och lär oss om vinets historia, dess smak och olikheter. Efter provningen serveras en måltid med vin/vatten. Begränsat antal platser. OBS!
Endast för medlemmar i Badortsföreningen. Biljetter finns att köpa
på Svens Livs eller bokas via mail till: gun@badortsforeningen.se
t.o.m 5/11.
Pris: 220 kr per deltagare för medlemmar, uppvisa medlemskort
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen
Jultipspromenad med korvgrillning
Söndag 15/12, start mellan kl. 13-14. Välkomna att delta i vår traditionella tipspromenad. Vid målgång bjuder vi på nygrillad korv till
alla som deltagit i promenaden. För både barn och vuxna, promenaden är anpassad till både barnvagn och rullstolar.
Pris: 20 kr/vuxen och 10 kr/barn.
Plats: På ängen
Arrangör: Badortsföreningen
JULMARKNAD
Lördag 21/12, kl. 11-17. Välkommen till Skummeslövs egen julmarknad på torget vid Svens Livs. Massor med knallar, underhållning,
tomte för barnen och även en och annan överraskning kommer det
att bli.
Plats: Skummeslövs Centrum.
Arrangör: Svens Livs
Tack!
Du har just gått igenom hela 2019 års omfattande program. Badortsföreningen tackar för ert deltagande i detsamma. Hoppas ni har utbyte och glädje av
vår olika aktiviteter!
2020 startar sedan med Peter Larssons Quiz-kväll i januari och vi fortsätter
med ett brett utbud under hela året.
För att genomföra våra evenemang behövs frivilliga krafter. Och vi behöver bli
fler! Känner du för att hjälpa till med något - litet som stort - är du mycket
välkommen att kontakta någon i styrelsen.
Och är det något du saknar i programmet får du väldigt gärna meddela oss.
Kontaktuppgifter till oss finns på www.badortsforeningen.se
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Quizkväll med Peter Larsson
Torsdag 16/1-2020, kl. 18.30.
Detta året har Peter Larsson skapat en ny quiz för oss att lösa. Under
kvällen serveras en enklare måltid med vin/vatten. Begränsat antal
platser. OBS! Endast för medlemmar i Badortsföreningen. Biljetter
finns att köpa på Svens Livs eller bokas via mail på: gun@badortsforeningen.se fr.o.m 16/12.
Pris: 220 kr per deltagare för medlemmar, uppvisa medlemskort
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

