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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
 
6/6 kl 12.40  Nationaldagsfirande 
Nationaldagsfirandet startar med samling på 
Stortorget i Ählm varifrån marschen går 
12.40 till Hembygdparken där firandet sker kl 
13.00 med tal, flaggutdelning osv. 
Några från styrelsen representerar SPF 
Munka men alla medlemmar som vill är 
välkomna att vara med! Kontakta Åke för ev 
frågor. 

 

7/6 kl 18.00 Sillafest! 

 
Widuo som består av Benkt Åscar och 
Christer Hjalmarsson kommer och spelar 
både till snapsvisorna och till dansen! 

 
Sillbordet står dukat med nypotatis osv. 
Drycker tar Du med själv. Kostnad 150:- 
Bindande anmälan/betalning till 
Monica/Åke senast 31/5 
 

10-14/6 Bussresa till Tyskland 
BeUiniq och Monica har planerat årets 
Tysklandsresa som går till Flensburgs-
trakten. Resan är fullbokad men Du som ev 
står på ”reservlistan” håller så klart koll!! 
 

5/7 kl 10.00 Cykeltur 
Pumpa cyklarna, fyll kaffe-thermosen och 
häng med på en mysig cykeltur! Vi startar vid 
Munkabygget med kurs mot Vikingfågel där 
vi gör ett besök kl 10.30 Efter besöket där 
fortsätter vi en lagom runda med fikapaus . 
Anmälan till Per Andersson 0734-485166, 
bonnarp23@gmail.com senast 30/6. 
 

16/8 kl 14.00 Uppstartsmöte. 
Höstsäsongen inleder vi på Munkabygget 
med underhållning av Saxbandet från 
Falkenberg som bjuder på härlig 
storbandsmusik från 40-50 talet! 

 

HÄNT SEN SENAST 
3/5 Damernas trivselkväll

 
Vårens sista trivselkväll blev som vanligt 
lyckad med gott att äta och dricka, en god 
film och glada skratt! 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
 6/6  12.40 Nationaldagsfirande  
 7/6  18.00 Sillafest 
 10-14/6 Bussresa till Tyskland 
 5/7 10.00 Cykeltur 
 

”S O M M A R L O V” 
GLAD SOMMAR!  

önskar vi från styrelsen! 
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10/5 Gökotta 

 
Liksom förra året firade vi in våren vid 
Danskesjön och även i år hade vi strålande 
väder! Uppemot 60 medlemmar var med på 
tipsrunda och korvgrillning med gott ”hygge” 
 

16/5 Våravslutning  

 
65 medlemmar var lika med fullsatt när vi 
besökte Dymöllan vid Västra Sönnarslöv. 
Vi fick veta ”allt” om ålen vid vårt största 
”Åleri”. 
Men på lunchtallriken efter visningen fick vi 
smaka på ställets andra specialitet, varmrökt 
lax som också smakde fint! 
 

25/5 Bussresa till fågelstation 

 
Vi fick en väldigt fin dag på vår resa till 
”Västerlen”! I gassande sol på Falsterbo 
fågelstation var vi 57 medlemmar som fick 
en fantastisk föreläsning av ornitologen Karin 
Pettersson som var dagens stora behållning.  
En god lunch på Skanörs Gästis, besök på 
Vellingeblomman och Maglarpsbullen med 
provsmakning och trevlig visning hann vi 
också med! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Glöm inte att ange namn och vad 
betalningen avser! 

 

Epost-info 
Fortfarnade är det ett antal 
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 Juni - Juli: 
3/6 Sven-Erik Robertsson 70 år 

30/6 Kjell Svensson 75 år 

1/7 Bertil Johnson 90 år  

3/7 Wania Håkansson 75 år 

3/7 Lars Håkansson 80 år 

29/7 Agneta Johansson 70 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF till 

alla jubilarerna! 
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