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KOMMANDE HÄNDELSER: 
På grund av alla restriktioner med 
rådande coronaläge måste vi ställa 
in alla aktiviteter tills vidare! 
Skulle det bli så att läget förbättras 
snabbare än vad det ser ut just nu så 
ska vi med glädje sätta igång vår 
verksamhet så snart vi kan! 
När det gäller våra resor så har rese-
företagen än så länge inte ställt in 
utan inväntar vad som händer. 
Därför håller Sten kontakt med Röke 
Buss angående Öresund runt. 
För Kroatienresan har Monica kontakt 
med BeUniq.  
Kontakta Sten och Monica om 
senaste nytt och vad som händer! 
Det kan ju också finnas en liten chans 
att gökottan kan genomföras, och 
ännu lite bättre förutsättningar för att 
vi får njuta av en sillafest i juni!? 

 
Vi i styrelsen är ju alla 70+ och ingår 
alltså i riskgruppen. Därför kan vi inte 
erbjuda oss att vara ute och hjälpa till, 
men om ni vill ringa oss och prata eller 
fråga om något är ni välkomna att 
göra det! Våra tel nr (och epost-
adresser), finns bl a i vårprogrammet 
och på hemsidan. 
Som ni vet har hemsidan varit omöjlig 
att uppdatera under en lång period 
men det fungerar just nu hyfsat ändå.  
Vi försöker att lägga in info efter hand 
så gå in där och titta ni som är 
digitala! 
 
2/6 SPF-dag på Jägersro!! (?) 

 
Strax innan coronautbrottet fick vi inbjudan 
från Skånedistriktet till en dag på Jägersro 
med stallbacksvisning, tipsrunda, lunch och 
självklart travlopp! Dagen på Jägersro 
kostar 160:- och buss till och från kostar 
150:- alltså bara 310:- totalt. Om man sen 
vinner eller förlorar på travet är en annan 
sakJ! Tyvärr gäller dock samma 
reservation för coronaläget som för alla 
event framöver. På hemsidan finns mera 
info om dagen. Max 50 personer. 
Anmälan till Sten som håller koll med 
Jägersro om coronaläget. 

     SPF-KOMIHÅG 
   
  2/4  14.00 Seniorernas em         INSTÄLLT 
  2/4  18.00 Herrarnas after work INSTÄLLT 
  6/4  13.30 Måndagspromenad   INSTÄLLT 
16/4  14.00 Månadsmöte              INSTÄLLT            
20/4  13.30 Måndagspromenad   INSTÄLLT 
23/4  18.00 Damernas trivselkv   INSTÄLLT 
27/4  13.30 Måndagspromenad   INSTÄLLT 
  7/5 Öresund runt             ???????? 
14/5   Våravslutning            INSTÄLLT 
21/5  09.00 Gökotta                      INSTÄLLT 
12/6  18.00 Sillafest             ???????? 
1-6/6 Kroatien             ???????? 
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HÄNT SEN SENAST 
6/3 Pubafton 

 
Ännu en mycket lyckad pubafton med 
många som hade piffat upp sig i roliga 
munderingar där Gertrud Gottfridsson, Anita 
Nilsson och Lennart Svensson fick pris för 
att ha lyckats bäst! Korv med bröd hade en 
strykande åtgång, när sen Heléns orkester 
spelade upp var det full fart på dansen! 
9/3 Måndagspromenad 
Premiär för årets måndagspromenader var 
som vanligt vid Hillarp. Denna måndag bjöd 
Gunnel på kaffe och wåfflor i samlings-
lokalen.  

Måndagen därpå  
var Bengt-Axel uppskattad guide vid 
promenaden i Havsbaden som tyvärr blev 
sista promenaden före corona-avbrottet. Vi 
hoppas kunna återstarta snart! 
  
12/3 Studiebesök+lunch i Perstorp 

Denna stormiga 
dag var vi 70 medlemmar som samåkte till 
Perstorp där vi hade ett par intressanta 
timmar på Plastens Hus. Det blev både 
föreläsning om Perstorp AB´s fantastiska 
historia och dessutom guidad rundvandring i 
plastmuséet med massor av nostalgiprylar. 
Därefter åkte vi till Persgården och åt en god 
lunch. Det var ett nytt ställe för nästan alla 
och blev uppskattat för god mat och trevlig 
miljö! 
 

Torsd 19/3 Månadsmöte 
Torsd 26/3 Damernas trivselkväll 
Vi skulle haft månadsmöte med föreläsning 
av makarna Orsander på temat ”ett lands 
kap” och damernas trivselkväll veckan efter. 
Tyvärr blev ju de här mötena inställda på 
grund av coronasmittan.  
Detsamma kommer ju att gälla för 
månadsmötet i april och framåt, liksom 
övriga sammankomster, tills vi får andra 
förhållningsregler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 
April: 

 2/4 Birgit Christianssson 75 år 
8/4 Inger Berg 80 år 

10/4 Karin Persson 80 år 
12/4 Marianne Wennberg 70 år 

19/4 Leslie Bengtsson 80 år 
25/4 Bo Mårtensson 65 år 

 
Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 
  

 
 

Anmälan till möten, utflykter osv: 
Vi har anmälningslistor till bl a våra resor 
Öresund runt och Kroatien som är fulltecknade 
Däremot vet vi ju inte just nu om det blir inställt 
eller ej.  
För frågor om Öresund runt kontakta 
skoog.sten@gmail.com     alt 0739-602215 

För frågor om Kroatienresan kontakta 
mknutsson1@gmail.com      alt 0703-800260 

För frågor om övriga arrangemang kontakta 
akesandberg47@gmail.com alt 0431-431224 
 
 

 

 
 


