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KOMMANDE HÄNDELSER: 
 
7/3 kl 18 Pubafton 
Det är inte maskerad, men ta ändå 
gärna på Dej något udda, tokigt, roligt 
eller stiligt! Priser till de som lyckas 
bäst! Musik och dans till Helenas 
orkester. Enkel förtäring; korv m bröd, 
kaffe & kaka. Ev. gott att dricka tar Du 
själv med! Kostnad 120:- Bindande 
anmälan till Åke senast 28/2. 
Betalning till SPF samtidigt. 
 
11/3 13.30 Måndagspromenad 
Dags för första måndagspromenaden 
för året. Det blir som planerat Mölle-
rundan, men då Gunnel Hansson har 
fått förhinder som ansvarig är det 
istället Sven-Åke Ragnarsson denna 
gång. Fika medtages då av var och 
en. 

 
14/3 kl 18 Damernas trivselkväll 

 Första trivsel-
kvällen för året var den 7/2, och den 
14/3 är det dags för en ny trivselkväll 
med välkänt tema; gott att äta och 
dricka och en feelgood-film + trevligt 
sällskap! Kostn. 100:- Bindande 
anmälan till Monica senast 7/3. 
 
21/3 kl 14 Månadsmöte 
Ängelholms Kulturskola kommer 
och underhåller! Mångkunniga unga 
musikanter bjuder på ett varierat 
program. En spännande timme att se 
fram emot! Som vanligt fika med en 
god bulle och kaka, samt lotterier som 
avslutning! 
 
29/3 12.30 Lunchutflykt 
Vi åker till Restaurang Ellis (fd 
Bygdegården) i Förslöv och äter 
dagens rätt där. Pris endast 75:- 
Samling vid Munkabygget och 
gemensam samåkning i egna bilar 
12.30 Bindande anmälan senast 22/3 
till Ulla 0768-228233 eller epost 
ullamargarethapersson@telia.com  
Betalning på plats till Ellis. 
 
 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  
  7/3   18.00 Pubafton 
11/3   13.30 Måndagspromenad  
14/3   18.00  Damernas trivsel 
18/3   13.30 Måndagspromenad 
21/3   14.00 Månadsmöte 
25/3   13.30 Måndagspromenad 
29/3   12.30 Lunchutflykt 
 1/4    13.30 Måndagspromenad 
  4/4   09.00 Bussutflykt med VisioNi 
  8/4   18.00 Reseafton 
11/4   14.00  Seniorernas eftermiddag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 



2 
 

4/4 09.00 Bussutflykt m VisioNi 
Bland gårdar och delikatesser i 
Halland! 
Vi besöker Kvibille Gästis, 
Gudmundsgården i Slöinge mfl. 
Kostnad 695:- Lunch, fika mm ingår. 
Bindande anmälan till Åke senast 
15/3. Betala samtidigt till VisioNi bg 
5590-5079. Ange där också 
påstigning Munka eller Ählm.  
Mera info på hemsidan och i 
Vårprogrammet. 
 
8/4 kl 18.00 Reseafton 
Lotta från BeUniq kommer och håller 
tillsammans med Monica i denna kväll 
som främst handlar om kommande 
resor till Berlin och Budapest. 
Anmälan till Monica senast 2/4. 
 
HÄNT SEN SENAST 
21/2 Årsmöte 

 
Vi inledde traditionsenligt med 
parentation över 2018 års avlidna 
kamrater. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med 
val osv gick sedan i rask takt. Åke 
omvaldes som ordförande för ännu ett år. 
Karin Sjöö valdes som ny ledamot efter 
Sven-Åke Ragnarsson som avgick efter 
flera års gott arbete. Monica Knutsson, 
Sven-Erik Lindgren och Sten Skoog 
omvaldes för 2 år. Bertil Burström avgick 
som revisor och ersattes av Barbro 
Mårtensson.  
Efter mötet var det musik-quiz med 
Hasse Persson och Lars Johansson.  
Vi fick ett antal kluriga frågor där Eric 
Persson var den ende som hade alla rätt 

och belönades med god choklad. Bakom 
Eric var det så jämnt att övriga pristagare 
fick lottas fram. Till avslutningen med fika 
och lotterier dukade Karin Lindgren fram 
sina läckra semlor, tack för det! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under mars: 
4/3 Ann-Christin Karlsson 75 år 

6/3 Kenny Andersson 65 år 
11/3 Barbro Mårtensson 65 år  

24/3 Aina Nilsson 80 år 
29/3 Kjell-Åke Hall 70 år 

 
Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga bussresor under våren! 
Den 5-9/5 blir det en bussresa 
med BeUniq till Berlin.  
Den 22/5 Slott och vodka i Skåne 
med Starbussar. 
Mera info på hemsidan och Vår-
programmet + nästa Månadsblad. 
 
 

Anmälan till möten, utflykter osv: 
Anmäl Dig på våra listor som ligger på 
mötena, annars gärna via epost eller telefon 
till våra kontakter: 
akesandberg47@gmail.com alt 0431-431224 
mknutsson1@gmail.com      alt 0703-800260 
Anmälan till studiecirklarna göres till 
respektive cirkelledare. 
Betala gärna via Bankgiro 443-9626 eller 
Swish 123 259 2475 
Cirklarna betalas före start. 


