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Hej. 

Nu ska våren vara här på riktigt men ena veckan är det soligt men 

inte så varmt så att man hänger undan vinterjackan än och inte heller 

tar på kortbyxor , men vi hoppas att det snart vänder så att värmen 

kommer och vi kan njuta av den och solens strålar.  

 Påsken i år hade helt underbart väder så jag hoppas att ni var ute 

mest hela tiden. Någon kanske var på konstrundan och någon satt 

kanske hemma och njöt av solen och hade kanske lite vänner var på 

besök. 

Vårt Påskhatts kaffe med underhållning var det många som 

uppskattade. Många fina hattar visades upp. 

Det händer mycket i maj som ni kan se inne i programmet men jag vill 

ändå påminna om några aktiviteter här.  

Seniorshopen dyker upp tisdagen den 2 maj  (inte torsdag som det 

stod i aprils program) med visning av sommarens kläder. Ett stort 

tack till alla er som ställer upp som mannekänger så att vi kan ha en 

klädvisning. 

Dags att anmäla sig till vår gemensamma sommarresa , tänk på att 

anmälningen och betalningen ska vara inne senast 8 maj. 

15 maj är det dags för vår gemensamma vårfest på Göken. Hoppas 

att vi blir några stycken som kommer härifrån. 

Som ni ser så händer det mycket smått och gott i maj. Dessa och 

ännu fler aktiviteter kan ni läsa om inne i programmet. 

 

Önskar er alla en härlig Maj  

Ann-Sofie 

 



Vårens återkommande aktiviteter 
Måndagar   

9.00-11.00   Promenadgrupp med eller utan stavar. Här kan man välja olika    

                       rundor så att alla kan vara med. Vi avslutar med gemensam fika   

                       kl 10.00  (fralla och kaffe) och pratar om veckan.   

                       Fika: 20 kr          

                       Samling   Kl: 9.00 utanför stora entrén på Löderupsgården. 

9.00-11.00   Promenad med rollator. Här tar vi en gemensam lagom lång runda  

                       i ett tempo som alla klarar av , även om du inte har rollator men   

                      kanske går lite sämre är detta en aktivitet som passar även dig . Vi  

                      avslutar med gemensam fika (fralla och kaffe).  

                      Fika: 20 kr            

                      Samling: Kl. 9.00 utanför Stora entrén  

 14.00-         Boule med Byalaget.  Kom och spela boule med oss byalaget. 

                      Är du inte aktiv i byalaget än är detta en chans du kanske inte ska  

                      missa. Vi samlas vid boulebanan på Idrottsgatan och spelar varje  

                      måndag. 

 

  Tisdagar 

13.30-15.30   Biljard för alla . Känner du för att lära dig spela biljard så kom 

                         in och prova så lär vi tillsammans. Allt material finns att låna. 

                         Fika  15:- 

                         Lokal: Spelsalen  



13.30-15.30    Tisdagsträffen: Här träffas vi och umgås över en kopp kaffe,  

                          vill man tar man ett handarbete eller något annat med sig. 

                          Lokal:   Stora entrén , Löderupsgården          

                          Fika: 15:-    

 Onsdagar   

10.00-11.00    Gymnastik: Detta är en gymnastik med lite mer fart utan en  

                         massa spring och hopp och som passar alla, här kan man utföra 

                         rörelserna både sittande och stående. 

                         Lokal: Stora entrén på Löderupsgården  

 

14.00-15.30   Onsdagspromenad med Löderups församling: 

                              Onsdagen den 8 mars börjar vårens promenader i Löderup. 

                          Vi samlas vid grillplatsen vid dammen på Nytorgsgatan varje    

                          Onsdag kl.14.00 och promenerar under en timmes tid i  

                          omgivningarna runt Löderup. Vi gör en paus vid halva vägen för  

                          en kort reflektion och avslutar med kaffe vid grillplatsen.  

                          Vid frågor kontakta Johan Åkesson 0709-574581 

                          Hjärtligt välkomna 

     

 13.30-17.00   Canasta: Välkomna in och var med och spela lite canasta , du     

                         behöver inte kunna canasta utan vi lär spelet tillsammans. 

                         Allt material finns på plats. 

                         Fika: 15 kr   

                         Lokal:   Terapania , Löderupsgården  

 



Torsdagar 
 10.00-            Boule utomhus. Kom och spela , tillsammans kan vi ha     

                         en trevlig stund . 

                         Medtag egna klot. 

                         Samling: Boulebanan på Idrottsgatan 

 

   

Fredagar    

10.00-12.00   Dator och telefon träff: Du som har funderingar eller du som  

                         kanske aldrig riktigt vågat ta steget att sätta dig vid en dator , 

                         eller om du har funderingar kring din telefon,  

                         välkommen in och prova och fråga, jag  (Ann-Sofie) är med och  

                         hjälper er med detta. Du behöver inte ha någon kunskap eller  

                         vana vid datorer. Finns datorer att låna vid denna aktivitet. 

                         Vi startar med en gemensam fika och pratar om vad ni behöver 

                         hjälp med denna gång. 

                         Lokal: Datasalen i Terapania         Fika: 20:-  

 

14.00-              Andakt med Löderups kyrka på Löderupsgården. 

                         Sista fredagen i månaden kommer Löderups kyrka och håller en  

                         liten andakt här på Löderupsgården 

                         Lokal: Stora entrén 

 

 



Välkomna att titta in och vara med på aktiviteterna på Seniorernas 

Hus ingen föranmälan behövs på dessa aktiviteter. 

Glöm inte att titta på vår anslagstavla efter nya aktiviteter som inte 

hunnit komma med i programmet. 

Varje dag finns det också möjlighet att läsa tidningen (Ystads 

Allehanda), titta på tv i Stora entrén, spela spel, lägga pussel eller 

varför inte läsa en bok och kanske ta en kopp kaffe med dopp till 

självkostnads pris i stora entrén, känn er som hemma detta är er 

mötesplats. 

 

Lite information om var du kan hitta våra program: 

Aktuellt program finns alltid att hämta på Seniorernas Hus 

Löderupsgården och på Seniorernas Hus Göken i Ystad. Det finns 

även att hämta på Anhörigcenter ,  på biblioteken i ystad , Löderup , 

Glemmingebro , Köpingebro och på bokbussen. Du kan också hitta 

aktuellt program på vår hemsida på ystad.se. Sök på ”Seniorernas 

Hus” och klicka dig vidare till Löderup respektive Göken. Om du inte 

har dator eller har möjlighet att  själv hämta programmet, kan du 

kontakta någon av oss verksamhetssamordnare , så skickar vi ett 

program till dig med posten. 

 

Seniorernas Hus Löderupsgården 

Fabriksgatan 7   27176 Löderup 

0411-577876 

Seniorernas Hus Göken 

Petrigatan 10    27140 Ystads kommun 

0411-577897 



Du kan även passa på och äta lunch i vår fina restaurang 

när du besöker aktiviteterna på Seniorernas Hus. 

 

Restaurang Löderupsgården 

Öppettider:   måndag – fredag      11:30-14:00 

Lunch serveras                                 11:30-13:30 

Månadens meny finns att hämta på Seniorernas Hus 

Vill man komma i kontakt med köket kan man ringa 

0411-577872 

Välkomna 

 
 

 

Om du/ni undrar över något eller bara har en fråga tveka inte 

att höra av er till mig antingen på telefon eller på mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Dahlström 

Samordnare Seniorernas Hus Löderupsgården 

Fabriksgatan 7  , 27176 Löderup 

Telefon: 0411-577876 

Mail: ann-sofie.dahlstrom@ystad.se   

mailto:ann-sofie.dahlstrom@ystad.se


 

Årets gemensamma bussresa kommer att gå 

till Sofieros Slottsträdgård där vi kommer att 

få se många fina blommande Rhododendron. 

Vi reser Tisdag  30 maj  Pris: 600:- 

I priset ingår resa , kaffe och fralla på ditvägen, 

entré, guidad tur och lunch.  

Vid minst 30 anmälda och max 48 st 

UPPHÄMTNINGSPLATSER OCH TIDER: 
      08:30  LÖDERUP 

                                            09:00  YSTAD  

 
VI RÄKNAR MED ATT VARA PÅ SOFIERO CA. 10:30.  

HÄR VÄNTAR VÅR GUID PÅ OSS FÖR EN TUR I PARKEN DÄREFTER BLIR 

DET LUNCH OCH LITE EGEN TID FÖR ATT STROSA RUNT I PARKEN 

INNAN HEMRESA. 

ANMÄLAN OCH BETALNING SENAST 8 MAJ TILL: 
ANN-SOFIE DAHLSTRÖM 0411-577876  

MUNEVERA ELKAZ 0411-577897  

ALL BETALNING SKA SKE VIA SWISH NR: 123 348 73 45 
MÄRK BETALNINGEN MED: SHL , SOFIERO OCH ERT NAMN 

 

 



 

 

 



  
Välkomna 

på lite 

kaffe med underhållning 

av kören ”Sjung med HjärtLung” 

Torsdag 4 maj  

Kl. 14.00 

Pris: 30:- 

Lokal: Stora entrén Löderupsgården 

Anmäl er till Ann-Sofie 0411-577876 eller skriv upp er 

på listan här, senast tisdag 2 maj. 

 



Välkomna 
på Musik Onsdag med  

Gitte och Ann-Sofie 
Onsdagen den 10 maj kl.14:00 

Stora entrén Löderupsgården 

Vi sjunger och spelar sommarsånger 

tillsammans och därefter blir det gemensam 

fika. 

Fika 20:- 

Anmäl om du kommer senast 9 maj till      

Ann-Sofie på  0411-577876 eller på listan på 

Seniorernas Hus anslagstavla. 

 

 
 



 
 

 

Välkomna till 

Seniorernas Hus gemensamma  

VÅRfest på S.H Göken 

Måndag den 15 maj 

Kl.15:00-17:00 

Vi samlas för en go räkmacka därefter 

 Musikunderhållning av  

Lars Lindström som spelar härlig 60-tals musik  

vi avslutar med kaffe och kaka 

Pris: 160 kr 
 

Anmälan och betalning  

senast den 10 maj till  

     Ann-Sofie  0411-577876 eller 

Munevera 0411-577897  

Anmälan är bindande 

 

                                                                                                



Nu är det tid för maj månads 

grillkväll och tipsrunda 

Tisdag 23 maj samlas vi nere 

vid grillplatsen klockan 16.00 

Vi startar med en liten tipspromenad 

och därefter lite korvgrillning och 

avslutar med kaffe och kaka. 

  

Hoppas att ni kommer och att vädret är 

med oss denna kväll. 

Pris: 40:- 
Vid dåligt väder ställs aktiviteten in. 

Anmälan senast 22 maj på anslagstavlan eller till 

Ann-Sofie  0411-577876 
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Maj månads Fikaträff 

Onsdagen den 24 maj kl.12:00 

Årets andra träff blir på Café Blå elefanten här äter vi en god 

fika tillsammans antingen inne eller ute i solen.  

Här på Reuniongården finns även en liten butik som ni kan 

strosa runt i en stund om ni vill. 

Det är egna bilar och samåkning som gäller vid denna 

aktivitet, de som åker betalar en slant till föraren så blir alla 

nöjda och glada. 

För att veta om det finns intresse för denna aktivitet så får ni 

anmäla er på listan på anslagstavlan senast 22 maj. Skriv även 

om du/ni kan köra och hur många som kan åka med i er bil. 

Hoppas att vi får en trevlig fika och ett fint väder  

   

        



Maj månads hjärngympa 

Här kommer några fler kluriga frågor för er att lösa. 

1. Jag har ett öga men kan inte se. Petar du mig i ögat blinkar jag 

inte. 

Vem är jag? 

Svar: _________________________________________ 

 

2. Bara jag själv kan säga vem jag är? 

Svar: _________________________________________ 

 

3. Allt jag slukar, fågel, fä, blomma, buske, mossa, trä, 

gnager järn och biter stål, 

mal den hårdaste sten till mjöl, 

kungar lägger jag i mull, 

stad och berg jag slår omkull. 

Svar: ___________________________________________ 

 

4. En häst är bunden i ett rep som är fem meter långt. Ladan med hö 

är sex meter bort, men hästen kan ändå äta av höet när den vill. 

Hur går det till? 

Svar: ___________________________________________ 

 

5. Var finns det bara dagar men inga nätter? 

Svar:____________________________________________ 

 

6. Det var 4 bilar vid en vägkorsning. Alla åkte framåt samtidigt, men 

ingen krockade. 

Hur kan det komma sig? 

Svar: ____________________________________________ 



7. Var i Polen kommer jultomten ifrån? 

Svar: _________________________________________ 

 

8. Vilken gås kacklar inte? 

Svar: ___________________________________________ 

 

9. Född i en knall, min ålder svepte förbi; när du blundat jag var 

borta, askan av mig du fann, mitt liv var ett ögonblick. 

Svar: ___________________________________________ 

 

10. Den har inget lock och ingen botten, men ändå kan den hålla kött 

blod och ben på samma gång. 

Svar:___________________________________________ 

 

11. Du kapar mitt huvud utan att färga kniven röd, 

Sen gråter du vid min sida när jag är död. 

Svar: ______________________________________________ 

 

12. Hur många fötter har fyra hästar, tre katter och en bonde? 

Svar: _____________________________________________ 

 

 

Namn:……………………………………………………………………………… 

Skriv in de rätta svaren och lämna in din svarstalong senast 

22 maj i Seniorernas Hus brevlåda, bredvid vår anslagstavla 

för att vara med i tävlingen.  

LYCKA TILL 

 



Här kommer de rätta svaren till April månads 

hjärngympa 

1. I år ligger påsken tidigt , men vad är det egentligen som avgör när påsken     

     Inträffar? 

     1.Månens faser och söndagars placering under året. 

     X. Vilken veckodag nyårsafton är året tidigare. 

     2. Vårdagjämningens veckodag och antalet veckor det är till midsommar. 

2. Vilket grundämne består äggskalet i huvudsak av? 

     1. Kalk 

     X. Jod 

     2. Protein 

3. Vilket land sägs påskharen komma ifrån? 

     1. England 

     X. Schweiz 

     2. Tyskland 

4. Påskliljan har i Sverige fått sitt namn ifrån att den oftast blommar runt påsk, 

     men vet du vad den heter på engelska? 

     1. Dandelion 

     X. Daffodil 

     2. Daisy 

5. Enligt gammal folktro flög häxorna till Blåkulla på skärtorsdagen. Har du koll  

     På vilket djur hen brukade ha med sig? 

     1. Kanin 

     X. Korp 

     2. Katt 

 



6. Ungefär hur många ton ägg köper vi i Sverige under påskveckan? 

     1. 3000 ton 

     X. 1500 ton 

     2. 2000 ton 

7. Vad heter högsta hönset hemma hos Pettson och Findus? 

     1. Prillan 

     X. Höna Pöna 

     2. Gullefjun 

8. I ett gäng magiska böcker tävlar man i en sport där man rider på kvastar. 

    Vad heter sporten? 

     1. Quidditch 

     X. Quilt 

     2. Quirr 

9. Att kolla konst är något vi i Skåne förknippar med just påsk. Vad heter den 

    Världsberömda konstparken som ligger utanför Knislinge? 

     1. Wilkinge konst 

     X. Wanås konst 

     2. Wasa konst 

10. Gul är en viktig beståndsdel för att blanda ihop den absolut viktigaste  

       färgen i Kristianstad, nämligen orange. Vilken är den andra färgen som  

       du använder för att få till orange? 

     1. Rosa 

     X. Röd 

     2. Lila 

 

 



11 Pocherat ägg är galet gott och faktiskt inte så svårt att göra som många tror. 

      Men hur lagar man till det vanligtvis? 

     1. I sjudande vatten 

     X. Het olja i en stekpanna 

     2. I en tryckkokare 

 

 

Grattis till Ann-Margret Karlsson vinnare av 

april månads hjärngympa 
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    Det här är Seniorernas Hus 
 

Seniorernas Hus är Ystads kommuns satsning på en 

mötesplats för äldre. 

Vi finns på Löderupsgården i Löderup och på göken i Ystad. 

Med Seniorernas Hus vill vi främja hälsa, förebygga ohälsa 

och ge förutsättningar för ett aktivt åldrande. Vi vill bidra till 

att bryta social isolering, ge en meningsfull vardag och skapa 

delaktighet i samhället. 

 

Till Seniorernas Hus är alla äldre välkomna, oavsett om man 

tillhör en förening eller inte. Här erbjuds aktiviteter i egen regi 

men också i samarbete med frivilliga, studieförbund och olika 

föreningar. Alla aktiviteter är öppna för alla, oavsett vem som 

står som medarrangör! Inga medlemskap krävs. Observera att 

vissa arrangemang kan kräva en föranmälan. 

 

Har du förslag på aktiviteter som du skulle vilja se här på 

Seniorernas Hus i Löderup? Har du hört talas om någon rolig 

eller intressant föreläsare som vi kan bjuda hit? Är ni ett gäng 

seniorer som redan träffas , men som saknar lokal och 

samtidigt kan tänka er att bjuda in andra till er aktivitet? Då är 

ni välkomna att låna våra lokaler inom ramen för Seniorernas 

Hus. Även ni som har en studiecirkel kan under vissa 

förutsättningar få låna våra lokaler. Ta kontakt med 

samordnaren så berättar jag mer. 
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