PROGRAM 2022
i Skummeslövsstrand

Badortsföreningen erbjuder varje år en rad aktiviteter. Välkomna till en ny solig säsong i
Skummeslövsstrand!

MARS
Internt evenemang för medlemmar

Fredagen den 11/3 kl. 18.30 på Skoskumsgården. Framflyttat från den 11/2.
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort.
Nytt lösenord 1/3 2022. Hör av dig till gun@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

APRIL
Påskpyssel för barn

Fredag 1/4 kl 18-19.30
Barnens pysselkväll där vi pysslar lite påskgrejor o annat kul, tillsammans med lite tilltugg.
Anmäl ditt barn till helena@badortsforeningen.se senast den 28 mars
Pris :20 kr för medlemmar och 50 kr för övriga
Plats : Skoskumsgården

Boule på onsdagar hela sommaren

Onsdag 6/4, 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. 5/10.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Påsktipsrunda på ängen 17/4

Start mellan 13-14 på ängen.
Välkomna till en aktiv tipsrunda för hela familjen. 20 kr för vuxna, 10 kr för barn. Vi bjuder på grillad korv till alla som
deltaget. Tipspromenad där barnen har egna tipsfrågor.
Plats: Ängen

MAJ
Boule på onsdagar hela sommaren

Start 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. 5/10.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Internt evenemang för medlemmar

Fredagen den 13/5 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort.
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Prova-på-Kitesurfing för barn,

den 28 maj kl 13-16
Vi ses på stranden vid Bryggan för att prova på Kitesurfing.
Anmäl dig till helena@badortsforeningen.se senast den 25 maj

Pris 20 kr för medlemmar, 80 kr för övriga
(obs, vid svag vind blir det Prova-på-SUP istället)
Plats: Vid bryggan
Arrangör: Badortsföreningen ihop med Båstad Kite

Måndag 30/5 Beach Club tävling under tre veckor med start idag. Alla pluspoäng räknas
samman under tre speltillfällen och restaurang Beach Club sponsrar med
priser. Avslutning den 14/6.
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

JUNI
Boule på onsdagar varje vecka

Start 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.

Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till 25/8
Start torsdag 9/6, kl. 18.30-19.30. Medelgympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

Stigcykling/Mountainbike i skogen

Lördag 18/6 kl 15-17
Alla barn ! Kom med din cykel eller låna en av oss för att testa den nya cykelleden i Norra
Skummeslöv (ca 3km) En vuxen bör medfölja de mindre barnen.
Pris: Gratis för medlemmar med egen cykel. Icke medlem 50 kr/barn.
Lån av cykel 50kr/pers
Anmäl dig till helena@badortsforeningen.se senast den 10 juni (ange ålder samt längd på barnet och
om lån av cykel önskas)
Plats: Norra Skummeslöv vid gamla reservcampingen
Arrangör: Badortsföreningen ihop med Buktens MTB

Yoga med Yoga med mera på stranden varje onsdag fram till 3/8

Start onsdag 22/6, 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. Övriga betalar 100 kr per
gång. Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Midsommarfirande
med Tuta & Kör

Midsommarafton 24/6, 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.
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

JULI
Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till 25/8
Torsdagar kl. 18.30–19.30 Medelgympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

Badortsföreningens årsmöte

Måndag 4/7, 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

Yoga med Yoga med mera på stranden varje onsdag fram till 3/8
Onsdag 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. 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

Onsdagar 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 6/7, 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 7/7

Torsdag 7/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
I dag hälsar vi Jonas Hallberg välkommen. Han kommer att underhålla
oss med lustigheter och annat från sin rika repertoar.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 75 kr och övriga betalar 100 kr för
frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till:
gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Sponsor: Jörnkvist – Kustnära Mäklare

Bakluckeloppis

Lördag 9/7, 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

JUBILEUMSVECKAN 11-17/7 i tältet på ängen
Måndag 11/7

Allsång för barn kl. 14 – 15. Gitte Larsen kommer att samla barn i alla åldrar och sjunga barnvisor mm. Alla är
hjärtligt välkomna hit!! Överraskning väntar.

Talangjakt

kl 16 – 19
Vilken låt ska du/ni framföra?
Hur många är ni?
Max 10 minuters framträdande
Tag med egna instrument
Anmäl ditt deltagande till gert@badortsforeningen.se senast den 27 juni. Skicka med en demo. OBS! endast
musikuppträdande!
Begränsat antal deltagare.

Quiz och allsång med Chris kl. 20 – 22

Kom ner till tältet och quiza med Chris. Chris Duraffours tar med oss på en
musikalisk quiz som varvas med allsång. Så värm upp stämbanden och kom ner till
oss och sjung och quiza

Tisdag 12/7

Räddningstjänsten kl. 15.30-18.00
Alla barn är välkomna ner på ängen och får testa på att vara brandman för
en stund. Räddningstjänsten Laholm visar en brandbil och utrustning och
barnen får spruta vatten och prova kläder mm.

Tullamore Lads kl.

20 – 22
En kvartett som spelar musik från den gröna ön Irland. Bandet är baserat i
Skåne och Halland med fokus på irländsk medryckande svängig musik. Med
sin stora erfarenhet av irländsk pubmusik i bandet garanterar de oss en
svängig kväll.

Onsdag 13/7

Coolgaters kl. 20 – 22
Coolgators spelar rockabilly, rock'n'roll och hillbilly i en blandning av gamla
hits och eget material.
Musiken är influerad av bl.a. Elvis, Eddie Cochran, Gene Vincent, Carl
Perkins, Brian Setzer, Johnny Burnette och Chris Isaak.

Torsdag 14/7

Friskis & Svettis barngympa mellan kl. 14-15 Alla barn är välkomna att gympa på ängen tillsammans
med ledare från Friskis & Svettis.

Niclas Blomqvist med Kardborre band kl. 20 - 22

Med låtar som fäster spelar låtar för gäster, med ledning av allas vår Mäster Niclas
Blomqvist som helt visst väljer låtar med en cool twist.
Det bjuds endast låtar som legat etta på svensktoppen och gör att det rycker i
kroppen - har ni fattat galoppen?
Så kom och digga alla pigga, ty ingen argbigga kan sura eller tjura när Kardborre
Band spelar hits från strand till strand i vårt avlånga land och till och med sätter
hjärtan i brand ibland.

Fredag 15/7

Barnens Dag

kl. 14 – 16.30
Vi fyller ängen med massor av skoj som fiskdamm, ansiktsmålning, hoppborg
och hinderbana, trollerishow och så avslutar vi såklart med godisregn

Ann Westin är en av landets roligaste komiker.
Kl. 18.30-19.30
Ikväll kommer HON till Skummeslöv och med sig har hon två komiker vänner:
Lasse Magnusson och Jessica Persson.
Hennes lite trumpna attityd och bastanta fysiska framtoning gör henne till en
av branschens mest älskade.
Ann Westin är korad hela 3 gånger till årets kvinnliga komiker vid
Standupgalan
Hon hittar sina ämnen i det som är runt henne; hennes klänning av vaxduk, att
skriva på getskinn och att simma i bassängen med så stora bröst att hon går på
grund.
Anns Standup lämnar ingen oberörd – och de flesta lite rädda.

Glenn Wish och Helené Persson

Kl. 20-22
Glenn Wish, mest känd för sina Elvistolkningar med utsålda shower
på bla Cirkus i Stockholm, Slagshuset i Malmö o Liseberg i Göteborg.
Ni kan även ha sett honom i Diggeloo
Helené Persson, gjorde sig rikskänd med dansbandet Helené o Gänget
som inte hade mindre än 14 låtar på Svensktoppen. Nu spelar de ihop
här hos oss i Skummeslöv

Lördag 16 juli

Bow Tag

Start kl 15.00 med träning för de som aldrig testat på Bow Tag
Start kl 16.00 med tävlingar i lag
Förra årets succé är tillbaka! Bow Tag banan finns nu redo på ängen. Vi har utrustningen som visir och pilbåge.
Anmäl dig eller ditt lag till helena@badortsforeningen.se senast den 10 juli
Pris: 40 kr för medlemmar. Icke medlem betalar 80 kr
Avslut kl 18
Arrangör: Badortsföreningen ihop med Tobbes Event

Jönköpings Storband kl. 19.30 – 22.30

Jönköpings Storband bjuder upp till både underhållning och dans
En bra jubileumsvecka avslutas med att Jönköpings Storband med
sångarna, Victoria Allard, Kristian Petersson och Fredrik Bäckgren.
Jönköpings Storband besökte Skummeslövsstrand sommaren-21 och
efterfrågan om ett nytt tillfälle har varit hög. Nu blir det av igen!
Visst är det härligt och speciellt att dansa till storbandsmusik med bra och
härliga sångare!
Att lyssna och dansa till låtar som Frank Sinatra, Nathalie och Nat King
Cole, Michael Bublé, Tom Jones, Monica Z med flera har sjungit för oss i
decennier är perfekt en härlig sommarkväll.
Vi gläds åt detta och ser fram emot en härlig konsert- och danskväll.

Söndag 17/7

Eva Bohman berättar och visar bilder från föreningens historia. Hon finns i tältet mellan 12.30 – 13.30.
Välkommen till Kyrkans dag den 17 juli kl. 14.00 i tältet på Ängen.
Friluftsgudstjänst med kyrkkaffe och efterföljande program för små och stora.

Gospelkören Arise 17/7 kl. 16.30-17.15
Arise är en gospelkör hemhörande i Perstorp.
Kören startade 1996 och har under åren hunnit med åtskilliga konserter,
spelat in tre CD-skivor och samarbetat med bland annat Gladys del Pilar,
Sanna Nielsen, Janne Schaffer, Andreas Eldeen och medverkat i TV.
Sedan år 2000 leds kören av Aase Ericsson.
Ikväll får vi njuta av denna fantastiskt duktiga kör som får avsluta vår
jubileumsvecka.

Boulemästerskapet 12/7 kl. 15.00

Tisdagen den 12/7 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

Boulemästerskapet finalen 13/7 kl. 15.00

Onsdagen den 13/7 är det 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 13/7, 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 14/7

Torsdag 14/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
I dag kommer Ewa-Gun Westford att underhålla oss.
Hon har arbetat som polis i Skåne sedan 1973 och upplevt hur det är att vara kvinna i en
mansdominerad bransch.
”Jag var ju inte bara polis – jag var ju människa också”
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 75 kr och övriga betalar 100 kr för frukosten.
OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Måndagen 18/7, kl 14.00 är det Poco Loco bouletävling
under tre veckor med start idag. Alla pluspoäng räknas samman under tre

speltillfällen och restaurang Poco Locos sponsrar med priser. Avslutning 1/8.
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

Tipspromenad i Svarvareskogen

Onsdag 20/7, 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 21/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.

I dag hälsar vi geolog Per Ahlberg välkommen.
Per Ahlberg, professor emeritus i geologi vid Lunds universitet, är bördig från
Knäred och numera bosatt i Skummeslövsstrand. Han har under drygt 40 år arbetat
med fossil, dvs. rester och spår efter gångna tiders organismer. Under föredraget
kommer han att berätta om hur fossil bildas och vad de säger om livets och
människans utveckling. Välkomna till en tidsresa som omfattar miljontals år och en
värld som är långt ifrån fossilfri.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 75 kr och övriga betalar 100 kr för
frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till:
gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Tipspromenad i Svarvareskogen

Onsdag 27/7, 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 28/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
I dag hälsar vi Jessica Enoksson från Änglagård Give and Get välkommen.
Hon tänker prata om varför hon började med Änglagården. Hon ska även prata om
vad man gör på Änglagården om djur och aktiviteter och hur framtiden eventuellt
kommer att se ut.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 75 kr och övriga betalar 100 kr för
frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till:
gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

AUGUSTI
Yoga med Yoga med mera, sista gången

Onsdag 3/8, 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. Övriga betalar 100 kr.
Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Friskis & Svettis på ängen fram till 25/8

Torsdagar kl. 18.30-19.30. Medelgympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

HÖST och VINTER
Boule på onsdagar så länge vädret tillåter

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

Arrangör: Badortsföreningen

Internt evenemang för medlemmar

Fredagen den 9/9 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort.
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Matlagning för herrar.

Tisdagar 4/10, 11/10, 18/10 och 25/10, 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

Film & Pizzakväll
Fredag den 7/10 kl 18-20
Vi kör fredagsmys med film på stor filmduk och äter lite pizza ihop. Alla
lågstadiebarn är välkomna denna kväll. Pris 20 kr för medlem. Icke medlem betalar
40 kr
Anmäl dig till helena@badortsforeningen.se senast den 3 okt
Plats : Skoskumsgården

Internt evenemang för medlemmar

Fredagen den 18/11 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort.
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Julpyssel för barn

Fredag 25/11 kl 18-19.30
Vi pysslar saker inför julen och bjuder på lite fika.
För barn 6-10 år. Anmäl dig till helena@badortsforeningen.se senast den 21 nov
Pris : 20 kr för medlem. Icke medlem 40 kr
Plats Skoskumsgården

Jultipspromenad med korvgrillning

Söndag 18/12, 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. Jultipspromenad där barnen har egna tipsfrågor.
Pris: 20 kr/vuxen och 10 kr/barn.
Plats: På ängen
Arrangör: Badortsföreningen

