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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
 

2/11 kl 18.00 Herrarnas After work. 
 

 
.”Gubbarnas egenkväll” med något gott att äta 
och dricka och mycket ”ljug”! 
Kostnad 120:- bindande anmälan till Åke senast 
25/10 på tel 0431-431224. Betalning vid mötet till 
Åke kontant eller till hans swish 0705 976596. 
 

 

9/11 kl 18.00 Damernas trivselkväll. 
Filmvisning med gott tilltugg och ett glas vin. 
Bindande anmälan till Monica Knutsson 0703-
800260. 
Kostnad 100:- Betala gärna i förväg till SPF via 
bankgiro eller swish. Se ekonomirutan på sid 2. 
 

14/11 kl 11.15 Buss till Huseby 
julmarknad! 

 
Vi åker med VisioNi till den klassiska 
julmarknaden vid Huseby Bruk. Det är en verkligt 
fin julmarknad med massor av olika hantverkare 
som ställer ut i mysig miljö. Kostnad 545:- inkl 
julegröt och skinksmörgås. Vid färre än 40 
deltagare blir det 70:- i extra kostnad. 
Anmälan till Åke 0431-431224   
Betalning till VisioNI bankgiro 5590-5079  
 

16/11 kl 14.00 Månadsmöte 
med Stig Karlsson. 

 
Stig Karlsson är en välkänd speleman som 
kommer och underhåller oss på vårt 
novembermöte! Som vanligt har vi go-fika och 
lotterier även på höstens sista månadsmöte! 
Avgift 60:- betala gärna på bankgiro eller swish!
  

26/11 kl 13-17 Julskyltning 
Under julskyltingen den 26/11 har vi öppet hus i 
vår lokal kl 13 – 17. Titta in på kaffe eller glögg 
hos oss en stund! 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
 2/11  18.00 After work för herrarna. 
 
 9/11  18.00 Damernas trivselkväll 
 
14/11 11.15   Julmarknad i Huseby med buss
  
16/11 14.00 Månadsmöte med Stig Karlsson 
 
26/11  13.00 Julskyltning kl 13-17 
 
 1/12   16.00 Julfest! 
 

Boule varje tisdag kl 14 hela hösten tills vi 

fryser för mycket! Välkomna!! 
 

Måndagspromenaderna avslutades den 

23/10 vid Långsjön med  krovgrillning vid 
skyttepaviljongen. 33 personer deltog. 
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1/12 (fredag) kl 16.00 JULFEST! 

Luciatåg, stort Julbord från Nilssons, musik av 
Tommy Roos under middagen och till dansen. 
Allt detta för endast 325:- -medlemmarna betalar 
för maten, -Föreningen betalar Lucia, musik och 
serveringspersonal. 
Anmälan senast den 16/11 till Åke, därefter 
senast 25/11 till Ulla Persson 0768-228233. 
Betalning gärna via bankgiro alt swish. 
Lotterivinster mottages tacksamt!!  
Insläppfrån 15.00! (Egen dricka medtages!) 

HÄNT SEN SENAST 
5/10 Höstfest 

Drygt 80 
festsugna SPFáre samlades till en trevlig kväll. 
Ärtor med punsch samt pannkakor mm stod på 
menyn. Vår glade speleman Tommy Roos 
ersatte Helens orkester som var sjuka och stod 
för underhållning och dansmusiken med den 
äran! En toppenkväll för alla!! 

12/10  Damernas trivselkväll 
Som vanligt fullt hus när damerna samlades till 
trivselkväll! 
Förutom något gott att äta tillsammans med ett 
glas vin visades en ”Feelgod-film”. Den här 
kvällen visades ”5 trappor upp” med Diane 
Keaton och Morgan Freeman 

 
19/10 Månadsmöte 
Det blev en fullspäckad eftermiddag med Siv & 
Åke från Falkenberg som berättade och visada 
massor av fina bilder från sitt cykeläventyr förra 
året. 92 medlemmar var vi som var nyfikna på 
äventyren! 
Bilden här nedan kallar vi ”Den smala vägen… 

 
Vi fick se många bilder med vackra vyer och 
höra om en del strapatser och roliga minnen. 
Åsa från VisioNi kom och informerade om den 
planerade bussresan till Husebys fantastiska 
julmarknad. Efter kaffet kom också Björn från 
ICA och berättade om sina tankar med butiken 
och svarade på alla våra frågor!  
-Glöm inte att vi har 5% rabatt på onsdagar!! 
Lotterna hade en strykande åtgång, hela 5 ringar 
köpte ni! Tack för det! 

Resefest! 
Erlings resor anordnar Cinderellakryssning den 
18-19/3 samt 20-21/3 2018. 
Vid bokning före 15/12 reser ni 2 pers för 795:- 
för hela paketet, buss hytt mat mm!! 
Tel 0346-19615 
Se mera på www.erlingsresor.se 
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Vi gratulerar under november -

december: 
 

3/11 Cecilia Strand 70 år 

16/11 Kerstin Ljung 75 år 

22/11 Karin Wecksträm 80 år 

6/12 Elisbeth Eek 70 år 

11/12 Birgitta Olsson 80 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF 

till alla jubilarerna! 

 
 

 

 

Ekonomi-info: 

Som överallt i Sverige drabbas även vi i 
föreningen av styrningen mot det kontantlösa 
samhället.. Det innebär att vi får allt svårare att 
handskas med kontanter och få in dem på våra 
konton, nedläggningen av banken i byn har nu 
gjort det ännu lite omständigare.. 
Vi ser därför gärna att våra medlemmar betalar 
för månadsmöten, resor, studiecirklar osv med 
dator eller mobil. 
Vårt plusgiro har upphört och det är bankgiro 
eller swish som gäller; 
Bankgiro 443-9626 Swish 123 259 2475 
Glöm inte att ange namn och vad betalningen 
gäller! 
_______________________________________
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