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KOMMANDE HÄNDELSER i 
november - december: 
1/11 kl 18.00 Herrarnas after work. 

 
Gubbarnas egenkväll med något gott att äta och 
och dricka, samt kanske en del ”ljug”..! 
Kostnad 120:- Max 25 pers. Bindande anmälan 
till Åke senast 25/10, 0431-431224 eller 
akesandberg47@gmail.com  

 
8/11 kl 18.00 Damernas trivselkväll. 

 
Plats för 25 st av våra damer för ny trivselkväll 
med något gott att äta och dricka samt feelgood-
film, (och lite skvaller?). Bindande anmälan till 
Monica senast 1/11. 

8/11 13.30 Studiebesök  MunkaGrodden. 

 
MunkaGrodden är Sveriges största groddodlare! 
Vi får veta mera om företaget, produkterna och 
historiken. Samling vid Munkabygget 13.30. 
Vi delar upp oss i 2 grupper och besöker både 
odlingen på Kollebäcksvägen och fabriken på 
Ellenbergavägen. Max 40 deltagare. 
För närvarande fulltecknat men reservlista finns. 
 

15/11 14.00 Månadsmöte 

 
Carl Ragnar Orsmark berättar om kultur, 
historia och jakt från sitt favoritresmål, 
Argentina! Vi som aldrig varken jagar eller har 
varit i Argentina får något nytt och intressant, ni 
andra är väl självklart på plats? 
 

19/11 och 26/11 Juldekorationer 

Bertil och MajLis Larsson återkommer med en 
cirkel där vi 2 måndagar i lilla salen, 
Munkabygget, får lära oss att göra fina kransar 
och juldekorationer!  Tider: 13.30-17.00 
Anmälan till: Bertil Larsson 0708-557995 
Senast: 15/11 Max antal deltagare: 12 
 

 25/11 Julskyltning kl 13-17 
Traditionell tidig julskyltning i Munka. 
Vi har öppet hus då vi informerar om vår 
förening och bjuder på kaffe/glögg och 
pepparkakor. Titta in och värm Dig med en kopp 
medan Du träffar oss i föreningen. 
-Kanske kan vi komma på lite nya idéer 
tillsammans? 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  1/11  18.00 Herrarnas after work 
  8/11  13.30 Studiebesök Grodden 
  8/11  18.00 Damernas trivselkväll 
 15/11 14.00 Månadsmöte 
 25/11 13.00 Julskyltning 
  7/12  16.00  JULFEST! 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
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JULFEST! Fred 7/12 kl 16 
Lucia inleder vår julfest där sedan ett välfyllt och 
gott Julbord väntar på oss! Tommy Svensson 
spelar till snapsvisorna och dansen. Pris 325:- för 
musik och mat (de goda dryckerna medtages). 
Bindande anmälan till Åke senast 30/11.  
BETALA SAMTIDIGT TILL SPF! 
 

HÄNT SEN SENAST 

 
Drömmarnas Toscana 11-16/10  
6 fantastiska dagar med sol, god mat och goda 
viner. Mysigt boende i lilla Impruneta utanför 
Florens med spännande utflykter till Florens, 
Siena, Chianti mm för vinprovningar, shopping 
och sightseeing. Häftig avslutning på Ferrari-
muséet i Maranello!  
Mera bilder och text på hemsidan! 

 
18/10 Späckat månadsmöte 

 
Cathrine Nyander från juristhuset Familjens 
Jurist, drog nästan fullt hus med 93 medlemmar 
på plats!  
Vi fick massor av tips om framtidsfullmakter. 
Framförallt lärde vi oss att vi behöver hjälp av en 
expert, och Cathrine är en riktig sådan! 
Vi fick ett medlemserbjudande av henne som Du 
kan läsa om på vår hemsida! Där kommer det 
också mera bilder. 
Vår egen trafikpolis, Roland Johansson berättade 
om en ny sorts övergångsställen för cyklister och 
många klurigheter i trafiken. 
Per-Arne från Starbussar hade en rolig och 
inspirerande stund med olika reseminnen och 
idéer om kommande utflykter. Kaffe och 
lotterier avslutade som vanligt. Där slog Cecilia 
Strand till med ett hat-tric genom att ta alla 3 
vinsterna på en av ringarna! 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan till möten, utlykter osv: 
Anmäl Dig på våra listor som ligger på mötena,      
annars gärna via epost eller telefon till våra 
kontakter: 
akesandberg47@gmail.com 0431-431224 
mknutsson1@gmail.com      0703-800260 
Anmälan till studiecirklarna göres till resp 
cirkelledare. 

 

Vi gratulerar under november 

och december: 
7/11  Berit Bengtsson 80 år 

17/11 Gunnel Barte 80 år 

25/11 Ann-Christin Andersson 70 år 

25/11 Solveig Svensson 70 år 

26/11 Birgit Mårlid 80 år 

1/12 Eva Landby 85 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! 
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