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KOMMANDE HÄNDELSER: 
Såhär i slutet på maj månad har vi 
fått en aning lättnader i alla 
restriktioner och förhållningsregler. 
Det utlovas också ny information till 
oss 70+ 
Vi hoppas på tydligare och framförallt 
upplättade regler snart! 
 
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! Vi känner att ni medlemmar 
saknar föreningen och kanske någon 
att prata med, var inte rädda för att 
ringa! 
Våra tel nr (och epost-adresser), finns 
bl a i vårprogrammet och på 
hemsidan. 

  

HÖSTSÄSONGEN 2020 

 
Med nuvarande coronaläge är det omöjligt 
att göra någon fast planering för hösten. 
Styrelsen har därför beslutat att inte göra 
något höstprogram för 2020. 
Vi kommer istället att informera efter hand i 
våra Månadsblad. 
-Som det ser ut nu skjuter vi på 
höstuppstarten till den 10 september. 
-Övriga månadsmöten hoppas vi kunna 
genomföra som vi brukar och det blir i så fall; 
16/10, 19/11. 
-Måndagspromenaderna borde, som det ser 
ut nu, kunna starta ungefär som vanligt i 
augusti tillsammans med måndagscaféet. 
-Kanske vi till och med kan ordna till något 
måndagscafé utomhus redan tidigare? 
-Beroende på förhållningsreglerna hoppas vi 
också kunna genomföra studiecirklarna som 
vi brukar göra, mera om detta i 
augustibladet. 
-Naturligtvis hoppas vi kunna hålla höstfest, 
julfest, vin/filmkväll, damernas trivselkvällar, 
herrarnas after work och någon utflykt i när-
området! Vi jobbar vidare på det. 
 
När och om det sker något mera under 
sommaren som påverkar vår förening 
kommer vi att informera via hemsidan, epost 
och vanlig post till de som inte är 
”datoriserade”. 

     SPF-KOMIHÅG 
    
  ? /8    13.30 Måndagspromenad 
 10/9    14.00 Höstuppstart på Munkabygget 
 17-20/9 Hamburg-resa 
 Vecka 40   Tjejresa 3 dagar 
 8/10   08.00 Öresund runt          
16/10  14.00   Månadsmöte 
10/11  08.00  Jägersro 
19/11  14.00 Månadsmöte 
xx/11  Kosta; Tommy Körberg/hyttsill 
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Vecka 40 (=månadsskiftet sept-oktober) 

Tjejdagar med Tareq! 
BeUniq anordnar en spännande 3-dagars-
resa med besök hos Tareq på Kockeriet, vin-
provning på Österlen, falafel- och Michelin-
restauranger i Malmö och mycket mera. 
3 spännande dagar för våra damer. 
Intresseanmälan till Monica.  På hemsidan 
finns hela programmet med all info. 

 
8/10 Bussresa Öresund runt 
Heldagsresan som vi skulle gjort i maj kan 
fungera lika bra att göra i oktober! 
Vi hoppas på en fin höstdag när vi tar en tur med 
Röke Buss där färden går med For Sea färjan 
över till Helsingör och vidare till Fredensborgs 
slott, sedan Bakken med lunch och en rundtur i 
Köpenhamn innan vi via bron åker hemåt igen. 
Mera detaljer och info om resan finns på hemsidan 
samt på separat blad som finns framme på 
Månadsmötena tillsammans med anmälningslista. 
För anmälan och info kontakta också Sten. 

 
10/11 SPF-dag på Jägersro?! 
Strax innan coronautbrottet fick vi inbjudan från 
Skånedistriktet till en dag på Jägersro 
med stallbacksvisning, tipsrunda, lunch och 
självklart travlopp! Eftersom det blev inställt i juni 
har vi istället fått ett nytt datum; den 10/11 
hoppas vi att allt detta ligger bakom oss och att 
vi kan åka då!! Vi uppdaterar efter hand vad som 
händer. 
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 sak !  
På hemsidan finns mera info om dagen.  
Max 50 personer. 

Anmälan till Sten som håller koll med Jägersro 
om coronaläget. 
 

xx/11 Buss till Kosta 

 
I slutet av november åker vi med BeUniq till 
Kosta mitt i glasriket. Där blir det julmarknad, 
julhyttsill och underhållning av Tommy 
Körberg. Vi bor på Kosta Lodge en natt.  
Kostnad 2.595:-  
Mera detaljer och info om resan finns på hemsidan 
samt på separat blad som finns framme på 
Månadsmötena. 
Intresseanmälan och frågor till Monica. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 

Juni - Juli: 
 2/6 Kaj Helgesson 85 år 

10/6 Ingegerd Bengtsson 90 år 

23/6 Britt Paulsén 85 år 

26/6 Håkan Lundgren 75 år 

4/7 Rolf Eriksson 75 år 

9/7 Knut Knutsson 75 år 

11/7 Tom Johansson 75 år 

12/7 Majvi Karlsson 75 år 

23/7 Bengt-Axel Persson 80 år 

24/7 Olof Olsson 75 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, Jägersro och Kroatien som 

ligger på vänteläge just nu. 

För frågor om Öresund runt och Jägersro 

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 0705-976596 
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