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KOMMANDE HÄNDELSER: 
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 
 
9/3 kl 13.30 Måndagspromenad 

 
Premiären för årets måndagspromenader är 
som vanligt vid Hillarp. Vi samlas vid 
Munkabygget. Denna måndag är måndags-
caféet flyttat till samlingslokalen i Hillarp där 
Gunnel fixar kaffe och wåfflor! Den som vill 
kan få skjuts från Munkabygget till caféet! 

Torsd 12/3 kl 10 Studiebesök och 
lunch i Perstorp 
Vi samlas vid Munkabygget och samåker  
kl 10 i egna bilar till Plastens Hus på 
Hässleholms-vägen 6 i Perstorp där vi kl 11 
blir guidade, men också går runt själva och 
blir nostalgiska. 
Därefter åker vi till Persgården och äter en 
god lunch till en billig penning. Kostnaden för 
Plastens Hus, 30:- betalas till SPF Munka.  
Lunchen betalar var och en på plats. Max 60 pers. 
Just nu fullbokat, men Sten har reservlista. 
 
Torsd 19/3 Månadsmöte 
”Ett lands-kap” Marianne och Carl-Olof 
Orsander berättar om när Skåne blev 
svenskt och hur ”nysvenskarna” då agerade 
med Snapphanar osv. Som vanligt fika med 
god bulle och en kaka, samt lotterier som 
avslutning på eftermiddagen. 
 
Torsd 26/3 kl 18 Damernas trivselkväll 

 Från årspremiären 13/2 
Dags för trivselkväll igen! 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 20/3 
 
Torsd 2/4 kl 18 Herrarnas afterwork 
”Gubbarnas egenkväll” innebär att det 
smakas några goda öl med gott tilltugg. Har 
vi tur kan det också bli en lille Jäger till det!  
Det brukar bli en trevlig kväll med högt i tak! 
Kostnad 120:- Max 25 pers. Bindande anmälan 
senast 21/3 till Åke 0431-431224 eller 
akesandberg47@gmail.com  

     SPF-KOMIHÅG 
  
 6/3   18.00 Pubafton 
 9/3   13.30 Måndagspromenad, premiär 
12/3  10.00 Studiebesök och lunch 
16/3  13.30 Måndagspromenad  
19/3  14.00 Månadsmöte   
26/3  18.00 Damernas trivselkväll 
30/3  13.30 Måndagspromenad 
 2/4   18.00 Herrarnas after work 
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HÄNT SEN SENAST 
 
2/2 Engelholmsrevyn 
Drygt 70 medlemmar hade en trevlig efter-
middag med Engelholmsrevyn. Roliga skämt 
och god underhållning samt fika i pausen 
bjöds det på. Vi som inte var med i år får ta 
chansen nästa år då traditionen 
förhoppningsvis fortsätter! 
 
20/2  Årsmöte 
Åke Sandberg blev åter enhälligt omvald 
som ordförande av 100 närvarande med-
lemmar vid vårt årsmöte. Omval blev det 
också för Per Andersson, Ulla Persson och 
Karin Sjöö, vardera 2 år. Nya valbered-
ningen består av Bertil Larsson, Roland 
Johansson, Birgitta Mårtensson, Anita 
Nilsson och John Olsson. 

 
Britta Anebring, Kerstin Andersson och Eivor 
Persson som avgick ur valberedningen 
avtackades med blommor. 

 
Efter mötet underhöll Anna Carlsson med 
uppskattade och välkända låtar och en del 
allsång, -mycket trevligt! 

  
Sen efterlängtat kaffe med semlor samt 
avslutning med lotterier! 
 
24/2  Reseafton 
Lotta från BeUniq pratade resor, med 80 
medlemmar. Nytt spännande resmål som 
presenterades: Albanien, eventuellt maj -21! 
Intresselistan blev fulltecknad på mötet! 
Årets höstresa till Hamburg är redan klar! 
Reservlistor finns till båda resorna. 

 Albanien nästa? 

                    
Klas Harder visade också film från tidigare 
resor till Budapest och nord-Tyskland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 
mars: 

2/3 Kerstin Andersson 75 år 
3/3 Odette Bodéré 80 år 

4/3 Leif Zäther 85 år 
11/3 Lisbeth Johansson 75 år 

17/3 Leif Erlandsson 80 år 
17/3 Sven-Erik Lindgren 75 år 
22/3 Somporn Lundgren 75 år 

22/3 Eivor Jönsson 65 år 
27/3 Anita Kroon 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 
skoog.sten@gmail.com     alt 0739-602215 

 

 
 


