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KOMMANDE HÄNDELSER: 
 

7/11 kl 18 Damernas trivselkväll 
Årets sista trivselkväll. Det blir landgång och 
vin samt en ”feelgod-film” i SPF-lokalen. 
Kostnad 100:- Bindande anmälan till Monica 
senast 4/11 
 

11/11 + 18/11 13.30 Juldekorationer 
Bertil och MajLis återkommer med sina upp-
skattade cirklar att göra juldekorationer. 
2 eftermiddagar kl 13.30 – 16.00 i 
Munkabygget. Anmälan till Bertil senast 4/11 
på tel 0708-857995. Kostnad 150:- i cirkel-avgift + 

materialkostnad. (om man inte redan är med i annan 
cirkel. 

 

21/11 kl 14 Månadsmöte 

  Lucky Strike, Jan-Olof Nilsson 
Jan-Olof fick förhinder i augusti men kommer 
istället på årets sista månadsmöte! Vi får 
höra om kärlek och dramatik i andra världs-
krigets skugga. Det hände mer i Sverige än 
de flesta av oss kan ana, Jan-Olof kan 
berätta!! En spännande eftermiddag! 
Som vanligt avslutar vi också med gofika och 
lotterier! 

24/11 kl 13-17 Julskyltning 
Som vanligt vid den tidiga julskyltningen i 
Munka har vi öppet hus mellan kl 13-17. 
Vi bjuder på kaffe/glögg + pepparkakor och 
informerar om Föreningens verksamhet. 
Titta in och  värm Dej med en kopp och prata 
en stund! Kanske vi kommer på några nya 
lysande idéer tillsammans?! 
 

29/11 kl 16 Julfest! 
Vi börjar julfesten stämningsfullt med Lucia 
som vi brukar. Därefter ett gott och välfyllt 
julbord där Tommy Svensson spelar till 
snapsvisorna och sedan till dansen. Kostnad 
350:- (alla drycker utom kaffe medtages.) 
Betaln till SPF senast 21/11. Insläpp 15.15 
Vinster till jul-lotteriet mottages tacksamt! 
Julfesten är redan fullbokad, men kolla med 
Åke om eventuell plats på reservlistan! 

 
HÄNT SEN SENAST 
3/10 Höstfest 

 
En mörk kväll i oktober är det perfekt att ha 
höstfest. SPF-gänget njöt av ärtsoppa och 
pannkakor med goda tillbehör samt musik 
och dans. Ännu en lyckad kväll i Munka! 
 

10/10 Bussresa med luffartema 

  
En helt fullsatt buss med glada SPFáre fick 
en annorlunda och mycket trevlig upplevelse 
med besök på HönsaLottas luffarmuseum 

                   SPF- KOMIHÅG 
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vid Boda Glasbruk. Snacke-Per lyckades 
med att skoja och informera samtidigt som vi 
fick lära oss om bl a glasets historik och 
luffarepoken med många roliga utvinklingar. 
Vi bjöds också på ”luffarlunch” som var klart 
godare än vad det kan låta!.. En buffé med 
kroppkakor, isterband, omelett, ostkaka och 
andra småländska specialiteter smakade bra 
Så var det luffarmuséet; ca 11000 föremål 
med glas, ”trådtjack” luffartavlor, allehanda 
prylar samt luffarhistorik var spännande att 
förundras över! 
På hemvägen blev det bussfika på den fina 
rastplatsen vid sjön Tiken i Tingsryd. Åsa 
och Anders trollade fram Budapestlängder 
på löpande band till alla 50 resenärerna! 
Tack alla för en härlig dag! 
 

17/10 Månadsmöte 

  
129 personer var nytt rekord och en test av 
vi kan klara av när Annika och Jessica från 
Skånetrafiken kom och informerade om 
Skånetrafikens alla nyheter med app, 
biljetter, zoner, mm mm. Jättebra information 
och många frågor gjorde det till ett givande 
möte! 
 

Måndagspromenaderna 

     
Höstens sista promenad den 21/10 gick vid 
Långsjön där Claes Strand som brukligt var 
ciceron. Karin Sjöö berättar om en härlig dag 
med färgsprakande natur och porlande 
bäckar. Ett gäng på 36 personer deltog och 
avslutade med grillad korv och fika vid 
skytte-paviljongen där Leif Zäther och 
Lennart Svensson skötte grillen med den 
äran! 
Måndagscaféet fortsätter! 
Även om måndagspromenaderna är slut för i 
år så fortsätter Gunnel Hansson med sitt 
uppskattade café i vår lokal på måndags-
eftermiddagarna tills vidare! Gunnel öppnar 
13.30 och har öppet så länge det känns 
lagom. 

För de som inte kan promenera har det varit 
uppskattat med Gunnels måndags-café och 
därför provar vi med denna träffpunkt året ut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Vi gratulerar under 

november - december: 
6/11 Jarl Jönsson 90 år 

29/11 Kaj-Åke Nilsson 85 år 

9/12 Gudrun Stenström 70 år 

12/12 Lars Bodenäs 70 år 

22/12 Karin Sjöö 75 år 

28/12 Klas Harder 75 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 

  
 

 

 

 

Resenytt! 

Inför nästa vårprogram kan vi redan nu 

släppa en nyhet: 

Vi kommer i samarbete med Röke Buss 

att göra en endagstur Öresund runt den 

7/5! Det blir besök på Danmarks 

Versailles, alltså Fredensborgs slott, 

lunch på Bakken, rundtur i Köpenhamn 

mm. Kostnad 645:- inkl lunch och fika. 

Mera info kommer på hemsidan och i 

vårprogrammet. 

Anmälan till Sten senast 15/4 
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