PROGRAM 2020
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!

FEBRUARI
Banken informerar

onsdagen den 12/2 på Skoskumsgården kl. 19.00
Gabriel Vintera från Laholms Sparbank kommer att
informera om den digitala utvecklingen. Samhället blir
mer och mer digitaliserat, inte minst i bankvärlden
och därför ibland svårt att hänga med. Målet med
kvällen är att skapa nyfikenhet och trygghet för
digitalt användande.
Gabriel med kollega kommer att prata om:
- Mobilt BankID
- Swish
- Säkerhet på nätet
- Bankkort
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke
medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot
och gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 7/10.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och
dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Påsktipsrunda på ängen 12/4
Start mellan 13-14 på ängen.
Välkomna till tipsrunda med aktiviteter för hela
familjen. 20 kr för vuxna, 10 kr för barn.
Sockerbagaren bjuder alla som deltaget på fika efteråt.
Plats: Ängen

MAJ
Boule på onsdagar hela sommaren
Onsdag 6/5, kl 14.00
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.
7/10.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och
dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Ätliga växter

Onsdagen den 27/5 kl. 18.00. på Skoskumsgården

MARS
Internt evenemang för medlemmar
Fredagen den 20/3 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se eller
carina@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

APRIL
Välkommen till Badortsföreningens invigning av
Skummeslövsbryggan i vår. Håll utkik på vår
hemsida eller på Facebook efter datum och mer
information.

Alf Johansson Lall har ett
genuint intresse av naturen
och kommer att dela med
sig av sin kunskap genom
att berätta om vilda ätliga
växter som finns i vår
omgivning och låta oss
provsmaka dessa. Vad som kan tillagas och/eller
beredas beror på vad som finns tillgängligt just i maj
månad. Våga smaka! Vi bjuder på fika.
Föranmälan krävs till kristian@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

JUNI
Boule på onsdagar
Onsdag 3/6, kl 14.00
PocoLoco tävling under
tre veckor med start idag.
Alla pluspoäng räknas
samman under tre
speltillfällen och
restaurang PocoLoco

Boule på onsdagar hela sommaren
Onsdag 1/4, kl 14. Du som vill spela boule med andra
intresserade är välkommen ner till boulebanan vid

sponsrar med priser.
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.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och
dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till
20/8
Start torsdag 4/6, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla
gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis
Boule på onsdagar
Onsdag 10/6, kl 14.
PocoLoco tävling under tre veckor. Alla
pluspoäng räknas samman under tre speltillfällen
och restaurang PocoLoco sponsrar med priser.
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
Boule på onsdagar
Onsdag 17/6, kl 14.00
PocoLoco tävling under tre veckor. Sista spelen
idag. Avslutning på PocoLoco efter matchen.
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.

Midsommarfirande
med Tuta & Kör

Midsommarafton 19/6, 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 tidschemat om
något oförutsett inträffar.
Plats: På ängen vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen
Sponsorer: Jörgen Johnsson Bygg,
Skummeslövs Golv, Färg & Interiör, Elektrotjänst i
Skottorp
Yoga med Yoga med mera på stranden varje
onsdag fram till 5/8
Start onsdag 24/6, mellan kl 9-10. 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 100 kr per gång. Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon
Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Boule på onsdagar

Onsdag 24/6, 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.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Qigong på stranden varje lördag fram till 25/7
Start lördagen den 27/6, 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 per gång.
Plats: På stranden vid Tallsätravägen, zon Snäckan.
Arrangör: Badortsföreningen

JULI
Yoga med Yoga med mera på stranden varje
onsdag fram till 5/8
Onsdag 1/7, mellan kl 9-10. 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 100 kr per gång.
Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon
Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera
Boule på onsdagar hela sommaren
Onsdag 1/7, kl 14.00
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.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och
dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Tipspromenad i Svarvareskogen varje onsdag i
juli
Start onsdag 1/7, 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

Torsdag 2/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter
föredrag kl. 9-10.
Mordutredningar - så gör man
på riktigt.
Börje Sjöholm, pensionerad
Kriminalkommissarie med över
30 års erfarenhet av grov och
organiserad brottslighet och
dödligt våld. Han har tjänstgjort
på SÄPO och på
Länskriminalavdelningen i Skåne,
bl a som Operativ chef samt ledde
gruppen för kalla fall

(ouppklarade mord). 2010 ledde han jakten på den så
kallade serieskytten i Malmö.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och
övriga betalar 100 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
Sponsor: Jörnkvists Kustnära Mäklare AB

Frukostpratare på Poco Locos

Torsdag 9/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter
föredrag kl. 9-10.
I dag kommer Jan-Erik Andersson
och berättar om Libertyn,
fartygstypen som var med och vann
slaget om Atlanten under andra
världskriget och dessutom blev
upprinnelsen till Uddevallavarvet.
Bild: Ett av två överlevande Libertyfartyg
"Jeremiah O'Brian" som ligger som museiskepp i
San Francisco.

Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till
20/8
Start torsdag 2/7, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla
gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

Medlemmar i Badortsföreningen
betalar 70 kr och övriga betalar 100 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

Underhållning på ängen,
Kvinnoväsen

Underhållning på ängen, ViDuo

Fredag 3/7, kl. 20-22.

Kvinnoväsen är ett litet
storband med enbart tjejer.
Bandet kommer från
Jönköpingstrakten och har en
blandad repertoar med både
50- och 60-talsmusik i
storbandstappning. Musiken
är både jazz, rock och bluesinspirerad. Vem vet,
kanske blir det lite av Monica Z?
Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör.
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen
Sponsor: JPGS Kaross AB
Qigong på stranden alla lördagar i juli
Lördag 4/7, 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 6/7, 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
Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 8/7, 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

Fredag 10/7, kl. 20-22.

ViDuo är ett tvåmansband
som består av Johanna
Axelsson och Daniel Glaad
från Jönköping. De framför
covers i olika stilar bl. a pop,
visor och jazz.
Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör.
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen
Sponsor: Thimsfors VVS Oljeservice AB

Bouletävling 14/7 kl. 15.00

Tisdagen den 14/7 är det kvaltävling inför onsdagens
finaler. Anmälan i par minst 30 minuter före spel.
Kostnad 25 kr per person. Undrar du över något ring
Gun på 070-5551027.
Grillarna är tända, tag med mat och dryck!
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Bouletävling finalen 15/7 kl. 15.00

Finalspel för de som kvalificerade sig på tisdagen.
Kom gärna och heja fram vinnarna! Grillarna är tända,
tag med mat och dryck!
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 15/7, 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

Torsdag 16/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter
föredrag kl. 9-10.

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 22/7, 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

Idag får vi ta del av Fredric Karéns spännande liv.
Finns papperstidningen kvar om 5 år?
Vem ska finansiera den undersökande journalistiken i
framtiden om allt färre betalar för nyheter? Och vem
ska bevaka kommuner, landsting och våra folkvalda
politiker?
Fredric Karén, född och uppvuxen i Mellbystrand,
gästar Sommarfrukosten och delar med sig av sina
tankar och erfarenhet efter 30 år som journalist.
Bland annat har han varit reporter på Laholms
Tidning och HP, chefredaktör på Svenska Dagbladet
och redaktionell koncernchef för den kanadensiska
tidningskoncernen Torstar Corperation.
Nu är han tillbaka i Sverige och arbetar som
redaktionell koncernchef för det norska mediebolaget
Schibsted, som bland annat äger tidningarna SvD,
Aftonbladet, VG och Aftenposten.
Somrarna tillbringar han allra helst i sommarstugan i
Laxvik.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och
övriga betalar 100 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

BARNENS DAG

Fredag 17/7, kl. 14-16.30
Vi fyller lekplatsen med en massa skoj; clowner,
ballongkonstnär, godisregn, fiskedamm,
ansiktsmålning och en massa annat roligt.
Alla barn är välkomna, stora som små!
Vi avslutar dagen med godisregnet.
Plats: Ängen vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Bakluckeloppis

Lördag 18/7, kl. 10.00-14.00.
Välkommen till vår årliga väldigt populära
bakluckeloppis på ängen.
Försäljare är välkomna från kl. 9.00!
Pris: 50 kr per plats för medlemmar i
Badortsföreningen, övriga betalar 150 kr/plats.
För info gun@badortsforeningen.se
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen

Torsdag 23/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter
föredrag kl. 9-10.
Idag välkomnar vi Jessica Abbott,
Hur påverkar dina gener ditt liv.
Jessica Abbott är lektor i
evolutionär genetik på Lunds
Universitet. Hennes forskning
handlar om utvecklingen av
könsskillnader och
könskromosomer. Hon är även
känd från Fråga Lund.
Hur påverkar dina gener ditt liv?
Sant och falskt om genetik i
vardagen.
Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de
flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är
vi förprogrammerade att få vissa sjukdomar eller att
bete oss på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen
med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och
övriga betalar 100 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

Underhållning på ängen, Lasse
Sigfridsson
Fredag 24/7, kl. 20-22

Lasse bildade 1967
dansbandet Lasse Stefanz.
2012 lämnade han bandet och
drog igång en solokarriär.
Dessutom framträder han
tillsammans med sin son,
barnbarn och sin svärdotter.
Ikväll får vi lyssna till Lasse
som solist.
Ta med dig picknick, en filt och
ett glatt humör och kom ner
till oss på ängen.
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen
Qigong på stranden, sista gången
Lördag 25/7, 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

Tipspromenad i Svarvareskogen
Onsdag 29/7, 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
Torsdag 30/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter
föredrag kl. 9-10.
Annika Bengtsson bor i
Mellbystrand, debuterade som
författare 1984 och har hittills
skrivit tio romaner. Sedan 2013
är hon författare på heltid. Hon
har även ett bokförlag, Grim
förlag, där hon ger ut både egna
och andras berättelser.
För några år sedan skrev hon en
roman som utspelar sig i
Laholm på 1970-talet och nästa
roman är en uppföljare till
denna, förlagd till det tidiga 1980-talet.
Annika kommer att berätta om sitt författarskap, om
hur romanfigurerna ibland tar kommandot och
tvingar henne att följa dem i stället för tvärtom. Hon
kommer också att berätta lite om hur det är att driva
ett bokförlag i en tid då böcker alltmer konsumeras
via så kallade streamingtjänster
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och
övriga betalar 100 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

AUGUSTI
Yoga med Yoga med mera, sista gången
Onsdag 5/8, mellan kl 9-10. 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 100 kr. Matthyra
20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon
Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Boule på onsdagar så länge vädret tillåter
Onsdag 5/8 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.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och
dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Friskis & Svettis på ängen fram till 20/8
Torsdag 6/8, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla
gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

HÖST och VINTER
Svampkännedom med Kill Persson

Tisdagen den 1/9 kl. 18.30
Föredrag om matsvamp i Halland. Vi tar en fikapaus
och sedan presenteras en utställning med färsk svamp
(som plockats i förväg) och pratar om förvaring och
tillagning av svamp.
Alla välkomna!
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen
Boule på onsdagar så länge vädret tillåter
Onsdag 2/9 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.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och
dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Matlagning för herrar.

Tisdagar 6/10, 13/10, 20/10 och 27/10, 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

Internt evenemang för medlemmar
Onsdagen den 4/11 kl. 19.00 på Skoskumsgården
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se eller
carina@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Internt evenemang för medlemmar
Fredagen den 20/11 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se eller
carina@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Jultipspromenad med korvgrillning
Söndag 13/12, start på ängen 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

Internt evenemang för medlemmar
Fredagen den 22/1 2021 kl. 18.30 på
Skoskumsgården
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se eller
carina@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

