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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
 
15/2 kl 14.00 Årsmöte 

 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
med redovisning, val osv. Bengt-Åke 
från Heagård kommer och underhåller 
oss med musik och historier. Kaffet 
bjuder Föreningen på! Lotterier som 
vanligt 
 

22/2 18.00 Damernas trivselkväll 
Våra damer träffas för en egenkväll 
med ett glas vin, något gott tilltugg och 
en trevlig film. Kostnad 100:- 
Bindande anmälan till Monica senast 
18/2. 

 

26/2 18.00 Film och resekväll 

 
Klas Harder har gjort en film från 
Kubaresan i november och Lotta från 
BeUniq kommer med förslag om nya  
resor. Beställda filmer från Kuba kan 
avhämtas. 
Anmälan till Monica senast 22/2 
 

1/3 18.00 After work för herrar 
Gubbarnas egenkväll. Öl med gott 
tilltugg och gott snack står på 
programmet! Kostnad 120:- Bindande 
anmälan till Åke senast 22/2. 

 
8/3 18.00 Pubafton 

 
Ta gärna på Dej något kul och kom på 
vår pub-afton! Pris till de som lyckas 
bäst. I övrigt, korv m bröd, kaffe samt 
musik av Bengt Johansson & Co. Ev 
drycker medtages. Kostnad 100: 
Anmälan till Åke senast 1/3 
 
 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
 4/2   15.30 Ängelholmsrevyn 
15/2  14.00 Årsmöte 
22/2  18.00 Damernas trivselkväll 
23/2  12.30 Lunchutflykt 
26/2  18.00 Film och resekväll 
 1/3   18.00 After work för herrarna 
 8/3   18.00 Pubafton 
 

Anmälan till möten osv: 
Anmäl Dig på våra listor som ligger på 
mötena,  annars gärna via epost till våra 
kontakter: 
akesandberg47@gmail.com  
mknutsson1@gmail.com 
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NYHET! 
Den 23/2 åker vi med egna bilar till 
Lindab Arena och äter lunch. Var och 
en betalar sin lunch. Avfärd fr 
Munkabygget 12.30. Anmälan till 
Monica senast 15/2. Ange om Du vill 
köra eller åka bil. 
 

HÄNT SEN SENAST 

Uppstartsmöte 18/1 
77 medlemmar kom på årets första 
månadsmöte! Johanna från 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst kom 
och informerade oss om många nyttiga 
saker att tänka på så att vi ska slippa att 
ringa 112.. Säkert en del nyttiga lärdomar 
för oss alla!? 
Karins bullar och kakor smakade finfint till 
kaffet och många vinnare på lotterierna 
gick hem med vin, choklad eller 
miljökasse! 

 
Whiskyprovning 25/1 

 

Munkatösen Ewa Weckström, numera 
sommelier i Stockholm med ett 
gediget CV kom och höll en enormt 
uppskattad whiskyprovning! 
Vi fick prova 3 helt olika whisky; 
bourbon, irish och scotch single malt. 
Dessutom ett sortiment av delikata 
choklad och lakritsbitar. Under sak-
kunning guidning fick vi allihop en 
väldigt god upplevelse, och nya 
lärdomar om dessa ädla drycker!  
Med sina fina leverantörskontakter 
hade Eva dessutom fått med sig både 
rött och vitt vin som vi bjöds att 
avnjuta till den medhavda picknicken 
efter provningen! Se mera om Eva på 
www.evasvinochmat.com 
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Vi gratulerar under februari 
12/2 Ulla Persson 75 år 

15/2 Gun-Britt Nilsson 75 år 

22/2 Christer Ebbesson 70 år 

23/2 Bengt-Göran Johansson 75 år 

26/2 Stig Lindqvist 75 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. 
Studiecirklarna börjar i januari och avgiften, 
150:- bör vara inbetald senast 31/1 

MEDLEMSAVGIFTEN 2018 
Medlemsavgiften för 2018 är 230:- per medlem, 
(för vänmedlem 100:-) och betalningstiden är 

1/1 – 15/2. 

Glöm inte att betala i tid, speciellt om Du har 
Skandiaförsäkring  
Vi skickar inte längre ut inbetalningskort! 
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 
_______________________________________ 
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