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KOMMANDE HÄNDELSER: 
 
17/1 kl 14.00 Uppstartsmöte 

 
Naturligtvis fika och lotterier mm! 
Vanlig avgift 60:- 
Betala gärna i förväg på bankgiro eller 
swish. 
  

Fred 25/1 kl 18 Romprovning 
med Eva Weckström!

 
För ett år sedan var Eva och höll en 
uppskattad whiskyprovning med oss. 

Ni som var med då kommer säkert 
inte att missa när Eva nu ska lära oss 
mera om rom!?  
Vi får smaka 3 olika sorter plus 
choklad som passar till. 
Efter provningen sitter vi kvar med egen 
”picknick” och planerar kanske för vad vi 
mera skulle vilja prova? Max 60 personer, 
kostnad endast 120:- Bindande anmälan 
senast 17/1 till  
Åke 0431-431224 eller 
akesandberg47@gmail.com  

3/2 15.30 Revydags! 

SPF Munka har 
även i år bokat en egen föreställning 
med Ängelholms-revyn! Förra året 
blev en succé med många härliga 
skratt! Missa inte att vara med i år! 
Kostnad 310:- inkl kaffe och kaka i 
pausen. 
Bindande anmälan senast den 25/1 
till Åke akesandberg47@gmail.com  
eller 0431-431224. 
Betala samtidigt till SPF! 
 
7/2 kl 18 Damernas trivselkväll 
Årets första trivselkväll! Anmälan till 
Monica senast 1/2. 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  
  9/1 – 26/2 Studiecirklarna startar! 
 17/1  14.00 Månadsmöte 
 25/1  18.00  Romprovning 
  3/2   15.30 Ängelholmsrevyn 
  7/2   18.00 Damernas trivselkväll 
 
 
 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

Sången är mitt liv! 
Gudrun Rooth 
sjunger Edvard 
Persson med oss. 
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Studiecirklarna startar 
Efter alla helger är det dags för studie-
cirklarna igen! Först ut är canastan som kör 
igång redan den 9/1! Kolla i vår-
programmet när Din cirkel startar. 
Har Du inte gjort anmälan så gör det nu (och 
betala samtidigt 150:- till SPF). 

HÄNT SEN SENAST 

15/11 Månadsmöte  

                                        

7/12 Julfest! 
105 medlemmar njöt av Lucia som inledde 
vår julfest med vacker sång.  Ett gott 
Julbord väntade sedan på oss och när 
Tommy Svensson drog igång snapsvisorna 
var det hög stämning vid borden  

 
-och så småningom även till dansen. 

 
Det stora Jul-lotteriet blev ett populärt 
avbrott tillsammans med kaffet. Karin 
Sandberg hade åter varit flitig med fina 
handarbeten som vinster. Det vackra 
lapptäcket blev en uppskattad vinst till 
skribenten! Här passade även vår egen 
underhållare Bosse Mårtensson med att  
bl a riva av sin egen MunkaLjungby-visa,  
tack för det! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 
januari: 

2/1 Karin Helgesson 80 år 
14/1 Sten Jönsson 65 år 
14/1 Eva Lindskog 85 år 

21/1 Gunnel Tegnér 75 år 
Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsavgifter: 
Från och med kommande årsskifte blir det 
sk central uppbörd av medlemsavgiften. 
Det innebär att inbetalningkort kommer att 
skickas ut centralt från Förbundet i 
Stockholm. 
Därför, betala INTE medlemsavgiften 
förrän i januari 2019 när inbetalningsavin 
har kommit! 
 

Carl Ragnar Orsmark  
berättade och visade  
bilder från en 
spännande  
resa till Argentina. 

  Berlinresa 2019! 
Den 5-9/5 planeras bussresa med      
BeUniq till Berlin. Mera info på 
hemsidan.  
Monica har alla detaljer! 
 

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 
Anmälan till studiecirklarna göres till 
respektive cirkelledare. 


