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KOMMANDE HÄNDELSER: 
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! 
Anmälningstiden har gått ut, detta är 
bara en påminnelse till de som bokat 
och kan se fram emot en trevlig 
föreställning! 
 
7/2 kl 18.00 Damernas 
trivselkväll 
Årets första trivselkväll med något gott 
att äta och dricka innan det blir en 
feel-good film. Bindande anmälan till 
Monica senast 1/2, tel 0703-800260 
eller mknutsson1@gmail.com  
Kostnad 100:- 
 

21/2 kl 14.00 Årsmöte 

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 
redovisning, val osv. * 
Vi inleder dock som brukligt med en 
parentation över medlemmar som har 
avlidit under 2018. 
Efter mötet aktiverar Hasse Persson och 
Lars Johansson oss med ett musik-quiz! 
Det blir lättsamma musikfrågor och lite 
allsång. Såklart avslutar vi med go-fika 
och lotterier! 
På årsmötet bjuder föreningen på 
avgiften! Skicka därför inte in några 
pengar till detta möte! 
*Inför årsmötet kommer vi att på 
hemsidan lägga ut resultat- och 
balans-räkning samt 
verksamhetsberättelse. 

28/2 kl 18 Herrarnas after work 

 
Ölprovning samt något gott tilltugg 
utlovas! Kanske en lille en därtill!? En 
kväll med högt i tak! Max 25 gubbar! 
Kostnad 120:- Bindande anmälan till Åke 
senast 21/2 tel 0431-431224 eller 
akesandberg47@gmail.com  
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7/3 kl 18.00 Pubafton 
Ta gärna på Dig något kul, udda, 
tokigt eller stiligt! Priser till de som 
lyckas bäst! Dans till Helenas orkester 
samt enkel förtäring; korv m bröd, 
kaffe och kaka. Något gott att dricka 
tar Du med själv. Kostnad 120:- 
Anmälan senast 28/2.  
 
HÄNT SEN SENAST 

17/1 Månadsmöte 
Gudrun Rooth kom med sin gitarr och 
väckte nytt liv i gamla Edvard Persson 
låtar! Mycket kände vi igen, men mycket 
hade vi nog också glömt..? 

 
Vi fick också några vackra dikter fint 
framförda under denna mysiga timma. 

25/1 Romprovning med Eva W 

 
Romprovning med Eva Weckström, är 
lika med snabbt fullbokat! Åter en väldigt 
trevlig kväll när Eva lärde oss lite mera 
om de ädla dryckerna där vi fick prova 3 
olika sorter med godisbitar som passade 
bra till! Vi fick veta mera om historik, 
råvaror, tillverkning osv. De sorter vi 
provade kom från Barbados, Guatemala 
och Venezuela, alltså tropiska länder 
som tillsammans med Jamaica och Cuba 
är de stora länderna med romkultur. 

 
 

 
 
 
   
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi gratulerar under 
febuari: 

4/2 Karin Johansson70 år 
4/2 Ingrid Svensson 70 år 
11/2 Boel Tidbeck 85 år 

16/2 Gun Ljung 70 år 
16/2 Bengt Andersson 75 år 

19/2 Ann-Christin Johansson 70 år 
19/2 Erik Persson 85 år 
22/2 Anita Nilsson 80 år 
25/2 Britt Ekberg 75 år 

 
Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bussresor undevåren! 
Den 4/4 åker vi med Visioni på en 
Hallandsresa bland gårdar o gott. 
Den 5-9/5 blir det en bussresa 
med BeUniq till Berlin.  
Den 22/5 Slott och vodka i Skåne 
med Starbussar. 
Mera info på hemsidan.  
 
 

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. 
Betala gärna via Bankgiro 443-9626 eller 
Swish 123 259 2475 
Cirklarna betalas före start. 


