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KOMMANDE HÄNDELSER: 

 

Höst-uppstart på Munkabygget 
Torsdagen den 15/8 kl. 14.00 

 Lucky Strike,  
Jan-Olof Nilsson. 
Om kärlek och dramatik i andra världskrigets 
skugga. En spännande och intressant start 
på vår höstsäsong 
Naturligtvis fika och lotterier mm! Vanlig 
avgift 60:- 
Betala gärna i förväg på bankgiro eller 

swish.  

 

Fred 23/8 10.30 Lunch/studiebesök

     
Vi besöker S:t Petri kyrka i Klippan. Anders 

Clausson kan allt om kyrkan och guidar oss  

 

runt i denna världskända och annorlunda 

kyrka som nog är ganska okänd för oss som 

bor nära… 

Därefter äter vi lunch på Norrehus i Klippan, 

en annorlunda restaurang med ”osvagt” god 

mat! Samtidigt ett nöjesställe med 

Klippankultur. 

Lunchbuffé med kaffe och kaka samt 

studiebesök kostar 120:-/pers. Max 60 pers. 

Anmälan till Sten 0739 602215 
skoog.sten@gmail.com senast 15/8, betala 

samtidigt till SPF. 

HÄNT SEN SENAST 

 
3/6 Hjärnkollen 
Distriktsfinalen i frågesportstävlingen 
Hjärnkollen avgjordes i Höör. 
För första gången hade SPF Munka ett lag 
med där. Vårt lag bestående av Bertil 
Burström, Leif Johansson och Bertil Zaff 
skötte sig med den äran och blev delad 3:a i 
en mycket svår tävling där 9 lag deltog.  
Bra jobbat! 

 

6/6 Nationaldagsfirande 
Vår förening var med och firade 
Nationaldagen i Ängelholm. Några var med i 
marschen från Stortorget till 
Hembygdsparken som tyvärr blev rätt rörig.  
I Hembygdsparken var det sen ett mycket 
trevligt program där också fler medlemmar 
anslöt. Ängelholms nya ambassadörer 
presenterades, och Kulturskolan underhöll 
med musik. Att det blivit tak över 
pubilkplatserna blev mycket uppskattat i den 
starka solen! 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  
 15/8 14.00 Höstuppstart 
 19(8 13.30 Måndagspromenad höstpremiär! 
 23/8 10.30 Studiebesök/lunch 
 26/8 13.30 Måndagspromenad 
   2/9 13.30 Måndagspromenad 
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7/6 kl 18 Sillafest 

  
Benkt Åscar och Christer Hjalmarsson var 
tillbaka på vår silla-fest och bidrog till en 
härlig försommarfest! Drygt 100 medlemmar 
njöt av sill, dryck och musik så det blev en 
mycket trevlig kväll med högt i tak! 
 

4/7 Cykelrunda  
Nästan 20 tappra cyklister trotsade regn och 
snålblåst då Per ordnade besök på 
Hillerströms och Erikssons gårdar. Bröderna 
Erik och Olov Hillerström visade och 
berättade om växtodling på sina enorma 
arealer, 1350 ha kräver stora maskiner som 
gör att bröderna klarar det mesta av jobbet 
själva! 

 
Hos familjen Eriksson är det ekologisk 
uppfödning av slaktsvin. KRAV-regler 
innebär att grisarna ska kunna gå ute på 
bete. 40 suggor föder upp ca 800 grisar per 
år! 
Till miljötänket hör också sen förra året att 
stallbyggnaden har solceller på taket. Med 
de soliga somrarna har det blivit en bra 
investering. 

 

RESOR 
6-10/9 med flyg till Budapest. 
BeUniq tar oss till Ungerns praktfulla 
huvudstad!  
1-6/6 2020 Kroatien! 
BeUniq gör en resa med flyg till Kroatien 
med bl a 2 dagars kryssning.!  
6 dagar kostar 11.465:- inkl bla 4 middagar, 
5 frukostar, och mycket annat.  
Till denna resa kan anmälan göras till 
Monica redan nu! 
Se mera om båda resorna på vår hemsida! 

17-18/9 Bussresa till Bohuslän! 

 
Starbussar lockar 
med en händelserik resa på temat Elvis och 
Bohuslän. 
1 övernattning på Stenungsbaden, besök 
hos handelsman flink och Huldas Karin på 
Flatön, Elvismuséet i Floda, bohusmiddag på 
Åstol är en del av programmet.  
Kostnad 2890:-/pers. Anmälan senast 20/8 
till Monica, betala samtidigt till SPF Munka. 
Mera detaljer och information om resan finns 
på separat blad som läggs fram vid 
Månadsmötena samt som pdf-fil på vår 
hemsida under ”resor”. För anmälan och info 
kontakta Monica. 
 

 

Vi gratulerar under 

augusti: 
9/8 Marianne Johansson 65 år 

Carin Johansson 75 år 

21/8 Örjan Andersson 85 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 

  
 

 

 

 

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 
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	Naturligtvis fika och lotterier mm! Vanlig avgift 60:-

