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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
3/5 kl 18.00 Damernas trivselkväll 
Dags för vårsäsongens sista trivselkväll! 
Damerna 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. 

 

16/5 12.00 Våravslutning 
vid Dymöllan. 

 

 Vi samlas vid 
Munkabygget och samåker kl 12.00 till 
Dymöllan vid V Sönnarslöv. Vi blir guidade i 
den mysiga anläggningen och får se rökeri 
mm. Sedan får vi varmrökt lax och potatis, 
vatten och kaffe ingår för 100:- 
Man kan även handla något gott med hem! 
Bindande anmälan till Åke senast 7/5. 
 

25/5 07.40 Bussresa sydskåne 

 
Det blir tidig samling vid Munkabygget för vi 
ska hinna med mycket på vår tur till Skånes 
sydvästliga hörn, Skanör/ Falsterbo! 
På Falsterbo fågelstation får vi vara med om 
bl a ringmärkning och blir sakkunnigt 
guidade av ornitolog.  

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
  3/5  18.00 Damernas trivselkväll 
  7/5  13.30 Måndagspromenad Lärkeröd 
10/5  09.00 Gökotta 
14/5  13.30 Måndagspromenad Svedberga 
 kulle 
16/5  12.00 Våravslutning på Dymöllan 
21/5  13.30 Måndagspromenad Skillinge 
25/5  07.40 Bussresa sydskåne 
28/5  13.30 Måndagspromenad Jordgubbs- 
 fältet 
 7/6  18.00 Sillafest 
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”Miljonmärkningen” 
Efter fågelstationen blir det lunch på Skanörs 
gästis innan vi drar vidare till Vellinge-
blomman där det finns allt man kan tänka sej 
att pynta trädgården med! Dagens sista 
stopp blir Maglarpsbullen med provsmakning 
av gräddbullar. Kanske man inte kan låta bli 
att handla med sej några hem till fikat? 
Beräknad hemkomst till Munka ca xxxxx 
 

7/6 kl 18.00 Sillafest! 
Dags för vår efterlängtade sillafest! Det blir 
dyrare potatis i år så avgiften blir 150:-  
Bindande anmälan till Monica senast 31/5. 
Mera info om sillafesten kommer i nästa 
blad.  
 

HÄNT SEN SENAST 
 
5/4 Seniorernas eftermiddag 

 
Ett 50-tal medlemmar samlades till en 
trivsam eftermiddag med musik och fika. 
Leif Svensson och hans musikantvänner 
underhöll med en trevlig musikblandning. 
Fika med gott kaffebröd och i gemytligt 
sällskap gjorde att det kändes som ett 
uppskattat möte! 
 

19/4 Månadsmöte med Linné! 

 
Trots strålande försommarväder och 
konkurrens med bussresa var vi 70 pers som 
kom för att höra om Carl von Linnés öden 

och äventyr! Anton V Härder gestaltar Linné 
på ett enastående sätt och bjöd oss på en 
resa från 1700-talet med humor och värme. 
Att Linné på den tiden lyckades att 
systematisera och namnge 1000-tals växter, 
djur och berg-arter mm i ett system som 
fortfarande är aktuellt känns ofattbart! 
Som vanligt bjöd Karin på goda bullar och 
kakor till fikat innan lotterierna. 
En riktigt fin eftermiddag! 
 

Boule 
Boulesäsongen är igång med spel varje 
tisdag kl 14 när vädret tillåter. 
Dock spelar vi inte längre vid Solhaga utan 
nu är det banan vid Vattentornet som gäller! 
För att matcha PRO behöver vi vara fler 
deltagare! Kom och prova Du också! 
 

Epost-info 
Det är fortfarande 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  
 
 
 

 

Vi gratulerar under maj: 
10/5 Ingmar Jönsson 70 år 

12/5 Bodil Johansson 75 år 

17/5 Helge Karlsson 95 år 

22/5 Krister Svensson 70 år 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF till 

alla jubilarerna! 
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