
PROGRAM 2023 
i Skummeslövsstrand  
Badortsföreningen erbjuder varje år en rad aktiviteter. Välkomna till en ny solig säsong i 

Skummeslövsstrand! 
 

MARS 
Påskpyssel för barn 
Fredag 24/3 kl 18-19.30  
Barnens kväll där vi pysslar lite inför påsken o annat kul tillsammans. Lite fredagsgott bjuder vi på. 
Anmäl ditt barn till gitte@badortsforeningen.se senast den 20 mars 
Pris :20 kr för medlemmar (tag med medlemskortet) och 50 kr för övriga 
Plats : Skoskumsgården 
 

Quiz med Nordströms 
Fredagen 31/3 kl.18.30  
Välkomna till en underhållande kväll på temat ”Musikquiz” med Christin och Thomas.  
Mat och förtäring ingår i priset 300:- 
Endast för medlemmar i badortsföreningen. Begränsat antal deltagare.  
Anmäl er till gun@badortsforeningen.se  
Plats: Skoskumsgården  
 
 

APRIL 
 

Boule på onsdagar hela sommaren 
Onsdag 5/4, 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 9/4 
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 fika 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  
 

 

JUNI  
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Måndag 5/6 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 19/6. 
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  
 

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 24/8 
Start torsdag 8/6, kl. 18.30-19.30. Medelgympa, alla gympar gratis.  
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis  
 

Internt evenemang för medlemmar 
Fredagen den 9/6  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  
 

Barn/Ungdoms Boule 
Lördag 17/6  
Kl 11 är alla i åldern 9-12 år välkomna till ängen 
Kl 13 är alla i åldern 13-16 år välkomna till ängen. 
Kom och lär dig knepen att vinna i Boule. Stationsövningar med grupper. 
Ni som har bouleklot (Obs EJ plast) kan ta med klot. Annars finns det att låna. 
Pris: Gratis för medlemmar (ta med medlemskort) Övriga betalar 30 kr/barn 
Anmäl senast 12 juni till gitte@badortsforeningen.se 
Plats: Ängen vid lekplatsen 

 

 

Yoga med Yoga med mera på stranden varje onsdag fram till 2/8 
Start onsdag 21/6, 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 23/6, 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  
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JULI 
Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till 24/8 
Torsdagar  kl. 18.30–19.30 Medelgympa, alla gympar gratis.  

Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis  

 

Badortsföreningens årsmöte  
Måndag 3/7, 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 2/8 

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 5/7, 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 6/7 
Torsdag 6/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag 
kl. 9-10 med Matilda och Linus Nilsson. 
Det började som en volontärresa 2003 och blev till ett 
projekt som i år firar 20 år. 
Ssenyange Education Project handlar om att erbjuda 

skolgång för föräldralösa, eller på annat sätt behövande 

barn, i staden Masaka i sydvästra Uganda. Matilda och 

Linus Nilsson från Våxtorp startade samarbetet med skolan 

2003 och är fortfarande drivande. Tillsammans med en 

engagerad styrelse och många trogna bidragsgivare blir 

såväl basal skolgång som yrkesutbildning verklighet för 

många elever årligen.  

Det blir filmvisning samt möjlighet att ställa frågor om 

såväl Ssenyange Education Project och volontärarbete som 

Uganda i stort. 

Linus och Matilda med studenter i Uganda 

 

 



Medlemmar i Badortsföreningen betalar 100 kr och övriga betalar 150 kr för frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. 
Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se 
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar  

 

 

 

 

 

 

 

Underhållning på Ängen kl. 20.00 – 22.00 
Fredagen den 7/7 
Lasse Sigfridsson 

Lasse bildade 1967 dansbandet Lasse Stefanz. 2012 lämnade han bandet och drog i gång en 
solokarriär. Sommaren 2021 när Lasse besökte oss ville vädergudarna allt annat än låta 
solen skina. Regnet fullkomligt vräkte ner, men Lasse håll ut ändå in i mål och underhöll ett 
antal trogna fans. 
Nu ger vi Lasse chansen igen och hoppas på att vädergudarna tänkt om. 
Ta med dig picknick och filt och ett glatt humör och kom ner till oss på ägen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boulemästerskapet 11/7 kl. 14.00 
Tisdagen den 11/7 är det kvaltävling inför onsdagens finaler. 
Anmälan i par minst 30 minuter före spel. Kostnad 50 kr per person. 
Undrar du över något ring Gun på 070-5551027. 
Plats: Boulebanan vid lekplatsen  
 

Boulemästerskapet finalen 12/7 kl. 14.00 
Onsdagen den 12/7 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 12/7, 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 13/7 
 
Torsdag 13/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.  
I dag välkomnar vi Håkan Jonsson, läkaren som sprunget maraton i extrem hetta och 
extrem kyla på alla av världens sju kontinenter.  
Jag kommer att ta er med på en resa runt vår jord med besök på många spännande 
platser. Bland annat besök på Kinesiska muren, Petra Klippstaden i Jordanien, 
Kilimanjaro i Tanzania, Machu Picchy i Peru, Indiska tibet, Antarktika, Mount 
Everest base camp och många andra platser samt möten med spännande personer, 
bland annat två mottagare av Nobels fredspris. 
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Medlemmar i Badortsföreningen betalar 100 kr och övriga betalar 150 kr för frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. 
Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se 
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar  

 
 

Barnens dag  
Fredag 14 juli kl 14.00-17.00 
Det här är de yngre barnens dag då ängen fylls med kuligheter, såsom hinderbana, hoppborg, ponnyridning, show och 
mycket mera. 
Kostar inget att komma dit, så bara kom. 
Plats : Ängen vid lekplatsen 
 

 

Underhållning på Ängen kl. 20.00 – 22.00 
Fredagen den 14/7 
100% Uggla – Uggla Tribute 
100% Uggla är Sveriges största show till Magnus Uggla. I flertalet år har man 
turnerat land och rike runt på festivaler, klubbar, afterbeach, företagsjobb och 
nöjesbåtar. Aldrig har de lämnat någon besviken.  
Christoffer är Världens enda Magnus Uggla look-a-like som dessutom sjunger 
exakt som originalet. Till och med Ugglas roliga och fräcka mellansnack är med i 
showen. 
Härligt! Galet! & framförallt helt unikt.  
Christoffer tillsammans med sin skickliga gitarrist och proffsigt producerade 
bakgrunder gör detta till en riktigt uppskattad och rolig Uggla-show! 
 

 
 

 

Bakluckeloppis  
Lördag 15/7, 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 

 

Bow Tag 
Söndag den 16 juli är succén tillbaka kl 15 .00- ca 18.00 
Start kl 15.00 med träning för de som aldrig testat Bow Tag förut. 
Start kl 16.00 med tävlingar i lag. 
Bow Tag banan finns då redo på ängen och vi har utrustning som visir och pilbåge. 
Pris 40 kr för medlem (ta med medlemskort), Icke medlem betalar 80 kr  
Anmäl dig eller ditt lag (5-7 pers) till helena@badortsforeningen.se senast den 11 juli 
Arrangör: Badortsföreningen ihop med Tobbes Event 
 

Måndagen 17/7, kl 14.00 är det Poco Locos bouletävling 

under tre veckor med start idag. Alla pluspoäng räknas samman under tre 
speltillfällen och restaurang Poco Locos sponsrar med priser. Avslutning 31/7. 
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 19/7, 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 
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Frukostpratare på Poco Locos  
Torsdag 20/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.  

Kan krigsförbrytarna i Ukraina lagföras? 

I dag får vi träffa Krister Thelin, jurist som arbetat på uppdrag av Utrikesdepartementet 

och EU med återuppbyggnaden efter Balkan-kriget. Han har även varit domare vid FN:s 

Krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag och ledamot för fyra år av FN:s 

kommitté för mänskliga rättigheter. 

Medlemmar i Badortsföreningen betalar 100 kr och övriga betalar 150 kr för frukosten. 
OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se 

Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar  
 

 

 

 

 

Underhållning på Ängen kl. 20.00 – 22.00 
Fredagen den 21/7 

   Edward and the Hayriders. 
Edward C Johansson har synts på countryfestivaler, Vallarna i Falkenberg, stadsfester, amerikansk TV, bygdegårdar 
och delat scen med bland andra Hasse Andersson, Little Gerhard och med två av Elvis musiker - James Burton och DJ 
Fontana. Edward har rest och turnerat genom USA och vandrat i rockens och countryns musikaliska 
fotspår.  Tillsammans med sitt band "Edward and the Hayriders" har de släppt en skiva. 
Kuriosa är att Edward är invald i ”The International Rock A Billy Hall of Fame i Jackson, Tennessee” och är 
återkommande artist på "The Hank Williams Sr Festival" i Georgiana, Alabama. Framöver är bandet bland annat 
bokade för att spela på en countryfestival i Tjeckien. 
Bandet bjuder på Country och Rock n' Roll från förr - med musik av Elvis, Johnny Cash, Jim Reeves med flera.  
 
 
 

Tipspromenad i Svarvareskogen  
Onsdag 26/7, 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 27/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.  
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I dag hälsar vi Anders Wirdheim välkommen som ska prata om Fåglarnas bukt 

Lika populär som Laholmsbukten är bland människor sommartid, lika viktig är den för en 

mängd fåglar under vinterhalvåret. Många tusen änder men också lommar, doppingar och 

andra fåglar söker sig då till bukten. Änderna lever av hjärtmusslor, medan många av de 

övriga attraheras av fisk, inte minst sill och skarpsill.  

Medlemmar i Badortsföreningen betalar 100 kr och övriga betalar 150 kr för frukosten. 
OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se 
 
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar  
 
 

Underhållning på Ängen kl. 20.00 – 22.00 
Fredagen den 28/7 

Ápagaget  

Ápagaget är ett rutinerat skånskt band som spelar irländsk, svensk och 

amerikansk musik, både traditionellt och nyskrivet, och bjuder alltid in till 

folkfest. Upplev irländsk musik och allsång på nära håll! 

Bandet består av rutinerade musiker.  Petra Kvist på fiol, har spelat med 

artister som Robban Broberg, Grus i dojjan samt Trenne.  Krister Wrambjer 

spelar bas och slagverk och har sedan drygt 10 år tillbaka kört 

sommarkvällar i Folkparken i Ängelholm, där han kompat massor av kända 

artister. Pär Hyberg, banjo och mandolin, har spelat med band som Sunny 

Side Ramblers, Molly på rymmen med flera. Sist men inte minst bandets 

sångare, gitarrist och låtskrivare Krister Larsson, som har spelat i 

Rivjärnet, The Tullamore Lads, The Bowery band , Molly på rymmen mfl.  

Vi ser verkligen fram emot att få spela i vackra Skummeslövsstrand! 

Välkomna hälsar Ápagaget //Slainté  

 
 
 
 
 

AUGUSTI  
 

Yoga med Yoga med mera, sista gången 
Onsdag 2/8, 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 24/8 
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 
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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  
 
 

 

Quiz med Nordströms 
Fredagen 6/10 kl.18.30  
Välkomna till en underhållande kväll på temat ”Musikquiz” med Christin och Thomas.  
Mat och förtäring ingår i priset 300:- 
Endast för medlemmar i badortsföreningen. Begränsat antal deltagare.  
Anmäl er till gun@badortsforeningen.se  
Plats: Skoskumsgården  
 

 

 

 

Film & Pizzakväll för de yngre  
 
 
Fredag den 13 okt kl 18.00 - 20.00 
Vi kör fredagsmys med filmvisning på stor duk och så äter vi lite pizza ihop. 
Alla förskolebarn och lågstadieelever är välkomna denna kväll. 
Pris 20 kr för medlem (ta med medlemskort) Icke medlem betalar 50 kr 
Anmäl senast den 9 okt till helena@badortsforeningen.se 
OBS Begränsat antal platser så boka i tid 
 

 

 

 

 

Internt evenemang för medlemmar 
Fredagen den 17/11 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 den 24 nov kl 18-19.30 
Vi pysslar saker inför julen och bjuder på lite fika 
För barn 6-10 år  
Pris : 20 kr för medlem (ta med medlemskort) Icke medlem 50 kr 
Anmäl senast den 20 nov till gitte@badortsforeningen.se  
Begränsat antal platser 
 

 

Jultipspromenad med korvgrillning  
Söndag 17/12, 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  
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