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Mellem 2004 og 2010 skete flere grove røverier mod pengeinstitutter i Sverige.
Politiet efterforskede røverierne grundigt, og det var tydeligt, at der var mange ligheder mellem dem. Efter
røveriet mod Sparbanken i Broby i september 2010, hvor vidnet Gate Nilsson gjorde nogle vigtige
iagttagelser, kunne politiet rette søgelyset mod Peter Pohla, Jan "Nisse Pistol" Nilsson og Ulf Nilsson. Denne
trio blev efterhånden kendt i massemedierne som "Pensionistbanden". Der blev oprettet en midlertidig
arbejdsgruppe for at inddæmme og standse trioens voldsomme fremfærd. Og på grund af gedigen
efterforskning blev trioen idømt lange fængselsstraffe af retten i Hässleholm ca. et år efter røveriet i Broby.
spadestik Revygruppen som hedder 'Pensionistbanden', starter op igen med samle ideer og øve til 2018
revyen.
Klik på billederne for at se billederne i den pågældende kategori. Klik på billederne for at se billederne i den
pågældende kategori. For at være med skal man være pensionist, medlem af borgerforeningen og have kyst til
at have det sjovt sammen med andre skøre mennesker. man skal dog være opmærksom på at der er meget
hurtige skift af kostumer og mange gange op og … Tidslinje for Skovlund og Omegn 1510 – 2013 – små og
store begivenheder i området… ÅR: DATO: BEGIVENHED: 1510: Mandagen før Thomas dag tog Hans
Ebsen i Skovlund et Tingsvidne på, at Sandemændene i Østre Herred kundgjorde deres Ed om Markskel. man
skal dog være opmærksom på at der er meget hurtige skift af kostumer og mange gange op og … Tidslinje for

Skovlund og Omegn 1510 – 2013 – små og store begivenheder i området… ÅR: DATO: BEGIVENHED:
1510: Mandagen før Thomas dag tog Hans Ebsen i Skovlund et Tingsvidne på, at Sandemændene i Østre
Herred kundgjorde deres Ed om Markskel. Markedsdag og Kunst på Kajen 2016. Klik på billederne for at se
billederne i den pågældende kategori. For at være med skal man være pensionist, medlem af borgerforeningen
og have kyst til at have det sjovt sammen med andre skøre mennesker. 1.
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For at være med skal man være pensionist, medlem af borgerforeningen og have kyst til at have det sjovt
sammen med andre skøre mennesker. Klik på billederne for at se billederne i den pågældende kategori. man
skal dog være opmærksom på at der er meget hurtige skift af kostumer og mange gange op og … Tidslinje for
Skovlund og Omegn 1510 – 2013 – små og store begivenheder i området… ÅR: DATO: BEGIVENHED:
1510: Mandagen før Thomas dag tog Hans Ebsen i Skovlund et Tingsvidne på, at Sandemændene i Østre
Herred kundgjorde deres Ed om Markskel. spadestik Revygruppen som hedder 'Pensionistbanden', starter op
igen med samle ideer og øve til 2018 revyen. man skal dog være opmærksom på at der er meget hurtige skift
af kostumer og mange gange op og … Tidslinje for Skovlund og Omegn 1510 – 2013 – små og store
begivenheder i området… ÅR: DATO: BEGIVENHED: 1510: Mandagen før Thomas dag tog Hans Ebsen i
Skovlund et Tingsvidne på, at Sandemændene i Østre Herred kundgjorde deres Ed om Markskel. 1. spadestik
Revygruppen som hedder 'Pensionistbanden', starter op igen med samle ideer og øve til 2018 revyen.

