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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
 

5/4 kl 14.00 Seniorernas 
eftermiddag. 

 
Medlemmar över 80 år inbjudes med 
respektive till en trevlig eftermiddag med 
kaffe och dopp. Leif Svenssons gäng 
kommer och underhåller med kända 
melodier. Anmälan till Åke senast 29/3 

 

19/4 kl 14.00 Månadsmöte 

 
Anton V Härder heter denne man som 
gestaltar Carl von Linné. Han kommer och 
berättar bl a om Linnés skånska resa 1749.  
Kanske får vi höra vad han minns från 
besöken i Ängelholm, Skillinge och 
Rössjöholm? De som varit på besök i Linnés 
Råshult vet att vi kan se fram emot en  
riktigt rolig och intressant eftermiddag!  
Ni andra som inte varit där: missa INTE 
denna dag! 
Go-fika och lotterier avslutar som vanligt 
eftermiddagen. Avgift som vanligt 60:- 
betala gärna i förväg med bankgiro eller 
swish. 
 

27/4 12.30 Lunchutflykt

 
Den här fredagen åker vi till Restaurang 
Rosenberg i Åstorp (Vita Villan). 
Det är de välkända krögarna Leif och 
Thomas, Tunneberga Gästis och Parkköket i 
Klippan som nu lagar sin goda mat i Åstorp! 
Var och en betalar sin dagens rätt, 99:- 
Vi samåker i egna bilar från Munkabygget kl 
12.30 anmälan senast 15/4 till Monica.  
Säg gärna till om Du helst vill åka eller köra 
bil. 
 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
 5/4   14.00 Seniorernas eftermiddag 
 9/4   13.30 Måndagspromenad Rössjön 
16/4  13.30 Måndagsprom. Grevie backar 
19/4  14.00 Månadsmöte Carl von Linné 
23/4  13.30 Måndagspromenad Elfdalen 
27/4  12.30 Lunchutflykt Rosenberg Åstorp 
 3/5  18.00 Damernas trivselkväll 
10/5  09.00 Gökotta 
  
 

Anmälan till möten 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 
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3/5 kl 18.00 Damernas 
trivselkväll 

 
Våra damer träffas för en myskväll med ett 
glas vin, något gott att äta och en trevlig film. 
Kostnad 100:- Bindande anmälan till Monica 
senast 27/4 
 

10/5 kl 09.00 Gökotta 

 
Vi hoppas på en skön vårdag när vi samlas 
vid Danskesjön! Det blir som vanligt en 
tipsrunda medan grillen startas upp. 
Korvgrillning och fika medan vi rättar 
tipslapparna och utser vinnarna.  
Sen sitter vi och njuter av förmiddagen så 
länge vi vill! Anmälan till Åke senast 3/5. 
 

HÄNT SEN SENAST  
Pubafton 8/3 

 
Det rapporteras om en trevlig afton med som 
vanligt hög stämning i vår lokal! Eija 
Håkansson som kom med låda på magen 
och följde dagens tema vann 1a pris för 
bästa kostym, 2a var Lars Bodenäs och 3a 
Kerstin Andersson. Bengt Johansson 
underhöll och spelade till dansen. 

 

 

NYHET! 
Ni som saknar vår sångkör Munkaton, här 
kommer en ny chans!  
I Munka församlingshem blir det körövningar 
följande torsdagar; 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 
samt 3/5 kl.13.00  Info och anmälan:  
Eva-Lis Carlsson 0706-446319 

Månadsmöte 15/3

 
83 medlemmar var vi på Månadsmötet där 
Hasse Persson och Lars Johansson bjöd på 
ett musik-quiz med välkända teman. De som 
lyckades med alla rätt belönades med 
choklad och vi andra med en trevlig stund!  
Jodå, det blev såklart gofika och lotterier 
som vanligt med vin, choklad och 
miljökassar på vinstbordet! 

 
Epost-info 
Just nu är det några epostadresser i vårt 
register som inte fungerar! 
Det kan bero på flera orsaker, kanske är 
inkorgen full, kanske hamnar våra mail i 
skräpkorgen, kanske har vi fel i vårt register, 
kanske har Du bytt epost-adress t ex vid 
övergång till fiber?? 
Alltså är det så att Du har en epost-adress 
men inte får våra mail så meddela till: 
skoog.sten@gmail.com 

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. 
Bussresan den 25/5 betalas senast den 10/5 
till SPF Munka! 
 
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 
avser! 

 

mailto:skoog.sten@gmail.com

	3/5 kl 18.00 Damernas trivselkväll
	Våra damer träffas för en myskväll med ett glas vin, något gott att äta och en trevlig film. Kostnad 100:- Bindande anmälan till Monica senast 27/4
	10/5 kl 09.00 Gökotta
	Vi hoppas på en skön vårdag när vi samlas vid Danskesjön! Det blir som vanligt en tipsrunda medan grillen startas upp. Korvgrillning och fika medan vi rättar tipslapparna och utser vinnarna.
	Sen sitter vi och njuter av förmiddagen så länge vi vill! Anmälan till Åke senast 3/5.
	HÄNT SEN SENAST
	Pubafton 8/3
	Det rapporteras om en trevlig afton med som vanligt hög stämning i vår lokal! Eija Håkansson som kom med låda på magen och följde dagens tema vann 1a pris för bästa kostym, 2a var Lars Bodenäs och 3a Kerstin Andersson. Bengt Johansson underhöll och sp...
	NYHET!
	Ni som saknar vår sångkör Munkaton, här kommer en ny chans!
	I Munka församlingshem blir det körövningar följande torsdagar; 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, samt 3/5 kl.13.00  Info och anmälan:
	Eva-Lis Carlsson 0706-446319
	Månadsmöte 15/3
	83 medlemmar var vi på Månadsmötet där Hasse Persson och Lars Johansson bjöd på ett musik-quiz med välkända teman. De som lyckades med alla rätt belönades med choklad och vi andra med en trevlig stund!
	Jodå, det blev såklart gofika och lotterier som vanligt med vin, choklad och miljökassar på vinstbordet!

