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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
16/8 kl 14.00  Höstuppstart! 

 
Vi ses på Munkabygget för höstens första 
månadsmöte. Saxbandet från Falkenberg 
kommer och spelar härligt njutbar 
storbandsmusik från 40-50 talet!  
Missa inte vår höstpremiär!! 
Naturligtvis fika och lotterier mm.  
Vanlig avgift 60:- Betala gärna i förväg på 
bankgiro eller swish! 
28/8 14.00 Studiebesök hos Sweed. 
Vi samlas vid Munkabygget och samåker 13.30 
till Sweed, Björn Höjrups odlingar i Höja. Vi får se 
blommor i mängder och nya varianter! Anmälan 
senast 20/8 till Per Andersson, 0734-485166, 
bonnarp23@gmail.com 

30/8 18.00 Damernas trivselkväll. 
Höstens första trivselkväll! Anmälan till Monica 
senast 24/8. Kostnad 100:- 
 
6/9 18.00 Vinkännedom/filmvisning 
Kerstin lär oss mera om vita viner från Italien och 
Klas visar film. Kostnad 70:- max 60 delt 
Bindande anmälan till Monica senast 30/8. 
Efter provning och film sitter vi kvar med egen 
”picknick” så länge vi vill och trivs! 
 
7/9  Bussresa till Halland. 
Heldagsutflykt till Berte Museum och 
Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. 

 
Avfärd från Munkabygget kl 8. Första stopp vid 
Berte Museum norr om Halmstad där vi börjar 
med kaffe och fralla innan vi besöker muséets 
utställning om ”Livet på landet” där vi blir 
guidade och får en riktig nostalgitripp. 
Därefter åker vi till Tjolöholms slott utanför  
Kungsbacka. Vi får först lunch i storstugan innan 
vi tar en promenad på ca 500 m fram till slottet.  
Vi blir ledsagade i detta unika engelskinspirerade 
slott i Tudorstil som byggdes 1898-1904.  
En upplevelse i vacker miljö! 
På vår väg hemåt stannar vi på Kvibille Gästis för 
eftermiddagskaffe med kaka. Anders och Marika 
tar emot och berättar om svunna gästgiveritider. 
Efter en händelserik dag är vi hemma igen 17.30 
Pris 750:- per person vid minst 30 deltagare, 
max 54. Bindande anmälan senast den 27/8 till 
Monica. Betaln senast 27/8 till SPF bg 443-9626 
I priset ingår förmiddagskaffe/fralla, lunch med 
måltidsdryck och kaffe med kaka, samt 
eftermiddagskaffe med kaka!  
Arrangör: Starbussar, Joakim Hall. 
 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
 16/8  14.00 Höstuppstart! 
 20/8  13.30 Måndagspromenad 
 27/8  13.30 Måndagspromenad 
 28/8  13.30 Studiebesök  
 30/8  18.00 Damernas trivselkväll 
   3/9  13.30 Måndagspromenad 
   6/9  18.00 Vinkännedom 
   7/9  08.00 Bussresa 
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Måndagspromender  
Promenaderna startar den 20/8 då vi vandrar en 
sväng i Nybroskogen med Kaj-Åke Nilsson som 
ledare. Alla höstpromenaderna finns i 
Höstprogrammet samt på hemsidan. 
 

HÄNT SEN SENAST 
 
6/6 Nationaldagsfirande 
Kerstin, Monica och Åke representerade vår 
Förening vid marschen till Hembygdsparken där 
ytterligare några medlemmar anslöt. 
Hemvärnets musik-kår spelade och solen 
strålade som alltid denna sommar. 
 

7/6 Sillafesten 

 
86 sillasugna och danssugna SPFáre hade en 
trevlig helkväll! Sill och nypotatis med goda 
tillbehör var det naturligtvis på denna populära 
försommarfest. Widuo, Christer Hjalmarsson och 
Benkt Åscar som spelade till både snapsvisor och 
dansmusik blev mycket uppskattade. Som alltid 
var det fullt på dansgolvet och alla trivdes! 
 

10-14/6 Bussresa till Tyskland 

 
5 dagar med besök på bl a marsipanfabrik, 
romdestilleri och barockträdgård stod på 
programmet när vårt res-glada gäng åkte till 
Flensburg i Schleswig-Holstein vid Tysklands 
nordkust. Det blev några fullspäckade dagar med 
kultur, nöje samt såklart god mat och dryck! 
Det fina boendet på Hotel Waldschlösschen 
(med bl a rysk utomhusbastu, ångbad och andra 
faciliteter), var en bra utgångspunkt för alla våra 
utflykter på spännande och annorlunda platser. 

5/7 kl 10.00 Cykeltur 

 
20 cyklister, med och utan el, samlades och 
cyklade via Ekebo-Össjö mot Vikingfågel. 
Ägaren/grundaren Björn Olsson berättade livfullt 
och humoristiskt om sitt liv med kalkoner, 
kycklingar och många förvecklingar med 
myndigheter, banker, bakterier och gårdsköp osv 
Ja vi fick mycket bakgrund till detta 
framgångsrika företag som nu är ledande i sin 
bransch! Vikingfågel har blivit ett begrepp i 
landet med sina majskycklingar, gäss, kalkoner 
osv! 
Vi lyfter på hatten och önskar Björn fortsatt lycka 
till! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan till möten, utlykter 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 
Anmälan till studiecirklarna göres till resp 
cirkelledare, läs mer i höstprogrammet. 

 

Vi gratulerar under Augusti: 
 16/8 Agne Ström 65 år 

29/8 Marianne Pålsson 75 år 
31/8 Jan Håkansson 80 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF till 
alla jubilarerna! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


