
              MÅNADSBLADET                                                                         
                                                                                             

                                   Nr. 2* Februari* 2020 *   
                                                                                             Årgång 19  
                                                                         ________________________________________________________________ 

Ändring av adress eller e-postadress meddelas ordf Åke Sandberg tel 0431-431224   
eller mail på den här epost-adressen: akesandberg47@gmail.com   
Vill du inte bli uppmärksammad i födelsedagsrutan när du fyller jämnt kontaktar du Åke Sandberg/Sten Skoog. 
På måndagen i samma vecka som månadsmötet är har vi annons i NST. Rubrik: FÖRENINGAR. 
Redaktion: Monica Knutsson, Sten Skoog  E-post: skoog.sten@gmail.com   
Adress:                                 Bankgiro                 Hemsida:                              Medlemsavgift 2020:                
Ö. Järnvägsgatan 1             443-9626.              www.spf.se/munka             260 kronor                                                                       
266 32 Munka Ljungby         Swish                       Organisations nr                  Betalas till SPF centralt                                                                                                                     
                                           123 259 2475            802457-6335                         på avi från Förbundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMMANDE HÄNDELSER: 
 
Alla måndagar 13.30 Måndagscafé 

Gunnel Hansson har öppet i  
sitt måndags-café under hela februari! 
Måndags-promenaderna börjar ju i mars 
men Gunnel har redan öppnat sitt 
uppskattade café på måndags-
eftermiddagarna! Titta in på fika och en 
pratstund! 
 
Torsd 13/2 kl 18 Damernas trivselkväll 

 
Dags för årets första trivselkväll! Glöm inte 
att anmäla till Monica om Du vill vara med på 
en mysig kväll där det blir feelgood-film plus 
något gott i glaset och på tallriken! Kostnad 
100:- Anmälan senast 10/2 
 

Sönd 2/2 kl 15.30 Engelholmsrevyn 

  
SPF Munka har även i år bokat en egen 
föreställning med Engelholmsrevyn! Förra 
året blev ännu en succé med många härliga 
skratt! Missa inte att vara med i år! Kostnad 
330:- inkl kaffe och kaka i pausen. Det finns 
några få biljetter kvar, men sista chansen 
är lördag 1/2! Ring Åke 0431-431224 eller 
maila akesandberg47@gmail.com betala 
samtidigt till SPF Munka om Du vill ta sista 
chansen till detta roliga! 
 
20/2 kl 14 Årsmöte 

   Vi inleder med parentation, 
innan det är dags för årsmöte med 
sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Dagordning,redovisningshandlingar och 
verksamhetsberättelse kommer att läggas ut 
på hemsidan före årsmötet. 
Efter mötet blir det lättsam underhållning 
med Anna Bohlin/Carlsson. 
Som vanligt avslutar vi med gofika och 
lotterier! Vid årsmötet är det ingen avgift, 
Föreningen bjuder på gofika! 
 
24/2 kl 18 Reseafton 
Lotta från BeUniq kommer och inspirerar oss 
med nya reseidéer. Kanske Albanien kan bli 
nästa långresa? Klas visar film från resan till 
Budapest. Ingen kostnad. Anmälan till 
Monica senast den 20/2 
Höstresa till Hamburg är redan planerad, mera info 
finns på hemsidan, ligger under ”resor”. 

     SPF-KOMIHÅG 
  
 Varje månd   Måndagscafé kl 13.30 
  2/2  15.30 Engelholmsrevyn 
13/2  18.00 Damernas trivselkväll 
20/2  14.00 Årsmöte 
24/2  18.00 Reseafton 
  6/3  18.00 Pubafton 
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6/3 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 av Heléns orkester samt enkel förtäring 
i form av korv med bröd, kaffe och kaka. 
Något gott att dricka tar Du med själv! 
Kostnad 120:- Anmälan till Åke senast 28/2 
 
HÄNT SEN SENAST 
Torsd 16/1 Månadsmöte 

 
Vår-uppstart kändes som ett konstigt ord 
denna ruggiga januarimånad.. 
Ingmar Skogar gästade oss och visade 
bilder på temat ”Svensk vår när naturen är 
som vackrast”. 118 medlemmar kom och fick 
se 300 fantastiska bilder och vi blev alla 
imponerade av Ingmars enorma kunnande! 
 
Torsd 23/1 Bubbelprovning 

  
70 medlemmar fick en trevlig januarikväll när 
Ewa Weckström guidade oss i bubblets värld 
Vi fick prova topptestade prosecco, cava och 
champagne. Ewa berättade om historik, druv 
-sorter, tillverkningsmetoder och annat på ett 
begripligt språk som nådde oss alla. Oavsett 
om vi kunde känna ifall proseccon påminde 
om Piggelin eller melon, om cavan innehöll 
gröna äpplen och honung, eller champagnen 
var brödig eller ej så tyckte säkert alla att vi 

fick många nya lärdomar och tankeställare 
samtidigt som vi smakade på allt detta goda. 

  
Efter provningen satt vi kvar med egen 
”picknick” en god stund och pratade om vad 
vi ska ha för tema nästa gång. Det finns ju 
en hel del att välja på.. Gin, grappa, snaps, 
port-vin, sherry osv. Ewa lovar att komma 
tillbaka och hjälpa oss med vår fortsatta 
dryckenskap!!...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 
februari: 

3/2 Birgitta Persson 75 år 
14/2 Gert Henrysson 80 år 
15/2 Kjerstin Dalén 85 år 
21/2 Anita Olsson 65 år 

27/2 Karl Gustav Åkeson 85 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 
skoog.sten@gmail.com     alt 0739-602215 

 

 
 


