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KOMMANDE HÄNDELSER: 
 
6/6 12.20 Nationaldagsfirande 

 
Traditionellt firande av Nationaldagen. 
Samling på Stortorget 12.20 inför  
marsch 12.40 till Hembygdsparken. 
Vill Du gå med i marschen kontakta 
Åke. Det går också fint att komma 
direkt till Hembygdsparken där 
programmet börjar redan kl 12.00  
 
7/6 kl 18 Sillafest 
Benkt Åscar och Christer Hjalmarsson 
återkommer på vår efterlängtade silla-
fest och spelar både till snapsar och 
dans! Alla drycker medtages av var 
och en. Kostnad 160:- Bindande 
anmälan till Monica senast 31/5, 
betala samtidigt till SPF! 
 

 
4/7 10.30 Cykelrunda 
Vi samlas 10.30 vid Munkabygget och 
cyklar via Ekebo bort till Hillerströms 
gård där vi får guidning om lantbruket. 
Därefter cyklar vi norrut till Erikssons 
gård där vi får träffa deras glada grisar 
Fikakorg medtages och så hoppas vi 
på gott väder att njuta av fika och 
lagom motion! Ingen kostnad. 
Anmälan till Per 0734 485166 eller 
bonnarp23@gmail.com senast 27/6 
 
HÄNT SEN SENAST 
5-9/5 Bussresa till Berlin 

 
Vårt resglada gäng har varit ute igen! 
Den här gången gick bussresan med 
BeUniq till Berlin där man som på 
bilden besökte den fantastiskt fina 
kupolen på riksdagshuset. En tyroler-
afton på Hofbrauhaus, besök vid 
Checkpoint Charlie med mauer- 
museum, utfykt till slotten Cecilienhof 
och Sanssouci i Potsdam (båda med 
spännande historik) och mycket annat 
hanns också med. Berlin har ju 
massor att bjuda på!  
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16/5 Våravslutning 
70 medlemmar samåkte till 
Vikentomater där Mats Olofsson tog 
emot oss och berättade om företaget 
och dess produkter; tomater, blåbär, 
jordgubbar mm. 

 
Efter guidning och provsmakning ute i 
tomatlagret blev lunch med sallad och 
jättegod tomatsoppa, (givetvis)! 
 
22/5 Buss med slott & vodka! 
Starbussar tog oss med i sydv Skåne  

 Ellinge slott 
bjöd på både kaffe och fralla med 
efterföljande smutt på den berömda 
Purity-vodkan där också de vackra 
destillerikolonnerna visades upp av 
slottsherren Mikael Wehtje som också 
guidade runt i sitt vackra 
medeltidsslott. 
Därifrån var det inte långt till lunchen 
på anrika Hurva Gästgiveri innan 
färden gick till leksaksmuséet i Eslöv. 
Dagens sista stopp var fika på 
Borgstugan vid ännu ett vackert slott, 
nämligen Trollenäs slott. 
 
 
 
 
 
RESOR 
6-10/9 med flyg till Budapest. 

Resor 
BeUniq tar oss till Ungerns praktfulla 
huvudstad! Några platser finns kvar! 
Kontakta Monica om Du vill åka med! 
Dessutom planerar BeUniq en resa 
med kryssning i Kroatien 1-6/6 nästa 
år! Till denna resa kan anmälan göras 
till Monica från och med den 4/6! 
Se mera om båda resorna på vår 
hemsida! 
 

 

Vi gratulerar under 
juni - juli: 

3/6 Eleonor Ståhl 80 år 
10/6 Jörgen Orsmark 75 år 
11/6 Tommy Persson 75 år 

20/6 Ylva Thelin 65 år 
22/6 Kjell Rubensson 80 år 
22/6 Karin Strömberg 70 år 

30/6 Birgitta Hägerström 70 år 
30/6 Johnny Sjöö 75 år 

1/7 Gunilla Carlsson 75 år 
6/7 Karin Lindgren 70 år 
16/7 Hans Ekman 80 år 
16/7 Stina Nilsson 80 år 
19/7 Hans Persson 85 år 

22/7 Thomas Nilsson 70 år 
23/7 Eivor Persson 70 år 

24/7 Gull-Britt Åberg 80 år 
26/7 Lena Gustafsson 70 år 
26/7 Märit Sterngård 75 år 

 
Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 
  

 
 

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 
 


