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KOMMANDE HÄNDELSER: 
 
13/1 kl 13.30 Måndagscafé 

Gunnel Hansson öppnar upp 
sitt måndags-café igen! Måndags-
promenaderna börjar ju i mars men Gunnel 
öppnar redan nu sitt uppskattade café på 
måndagseftermiddagarna! Titta in på fika 
och en pratstund! 
 
Torsd 16/1 kl 14 Måndagsmöte 

 På årets första 
måndagsmöte får vi besök av Ingmar Skogar 
som är en duktig fotograf med en enorm 
bildbank. Nu visar han bilder på temat 
”Svensk vår -när naturen är som vackrast” 
kom och njut av vårdrömmar!  
En mysig eftermiddag kan vi vänta oss! 
Som vanligt avslutar vi med gofika och 
lotterier. Vanlig avgift 60:- Betala gärna i 
förväg med swish! 

Studiecirklarna startar i januari. 
Våra populära studiecirklar är ett bra sätt att 
träffa nya vänner samtidigt som man kan 
lära sej något nytt! Läs mera på hemsidan 
och i vårprogrammet om de olika cirklarna, 
och kolla om det finns plats på något kul! 
 
Torsd 23/1 kl 18 Bubbelprovning 

  
Ännu en gång har vi lyckats engagera Ewa 
Weckström till vår januariprovning! Den här 
gången får vi veta mera om mousserande 
drycker. Vi får smaka cava, prosecco och 
champagne plus något gott tilltugg som 
passar in. Efter provningen sitter vi kvar med 
egen ”picknick” så länge vi vill.  
Max 60 pers. Kostnad endast 130:-  
Bindande anmälan senast 16/1 till Åke,  
betala samtidigt till SPF Munka 
 
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. Bindande 
anmälan till Åke senast 23/1 0431-431224 
eller akesandberg47@gmail.com betala 
samtidigt till SPF Munka. 

   Gott Nytt År! 
  
13/1  13.30   Måndagscafé 
16/1  14.00 Månadsmöte, uppstart 
23/1  18.00 Bubbelprovning 
  2/2  15.30 Engelholmsrevyn 
8/1 - 25/1 Studiecirklarna startar 
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HÄNT SEN SENAST 
21/11 Månadsmöte 

Lucky Strike  
var titeln på en spännande föreläsning som  
Jan-Olof Nilsson bjöd oss på. Vi fick uppleva 
många livsöden från andra världskriget och fram 
till våra dagar. Det var både roliga, tragiska och 
intressanta  personliga detaljer om sånt som 
man inte fått veta tidigare. En av våra bästa 
föreläsningar, fick vi höra efteråt!  
 
25/11 Julskyltning i Munka 

  
Ute var det blåsigt och kallt men inne hos oss i 
SPF Munka bjöds det på värmande glögg osv. 
Många medlemmar, men även andra Munkabor 
besökte vår lokal under eftermiddagen. 
 
29/11 Julfest 

 Med stämningfull Lucia 
inledde vi som brukligt vår Julfest i 
Munkabygget. 
För de flesta av oss var det sedan års-
premiär för julbordet så det blev uppskattat 
att kunna hugga in på sill och lax, plus 
skinka småvarmt och övriga läckerheter. 

 
Tommy Svensson hade full fart på snaps-
visorna och drog efter maten igång dansen. 

Som alltid i vårt gäng var det fullt på dans-
golvet men det lyckades ändå att göra 
avbrott för kaffe och avtackning av 
cirkelledarna som uppvaktades med en 
flaska vin.  

 
Jul-lotterierna var ju också viktiga att hinna 
med där fina vinster väntade innan det var 
dags att dansa vidare på årets sista ”möte”. 
Vi skildes åt med att önska varann och alla i 
föreningen en riktigt  

God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 

 

Vi gratulerar under 
januari: 

8/1 Eva Meyer 75 år 
14/1 Kicki Jönsson 65 år 

23/1 Carl Hedström 75 år 
23/1 Mona Pålsson 70 år 

30/1 Berit Öman 75 år 
 

Ett stort GRATTIS från oss i 
SPF till alla jubilarerna! 
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