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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
 
21/9 KL 14 Månadsmöte med 
Ewa-Gun Westford! 

 
Som polisens ansikte har ni säkert sett henne på 
TV många gånger när hon berättar om allt 
dramatiskt som händer i Skåne. Nu kommer 
EwaGun till oss och berättar under rubriken ”jag 
är inte bara polis, jag är människa också!” 
En riktigt underhållande eftermiddag utlovas! 
Som vanligt fika, lotterier och föreningsinfo. 

 

28/9 kl 14.00 Studiebesök hos 
Ebbesson. 

 
Christer Ebbesson bjuder på en eftermiddag 
bland alla sina mopeder, motorcyklar och annat 
spännande! Samling vid Munkabygget där 
föreningen bjuder på kaffe medan vi väntar på 
vår tur att besöka Christer Ebbesson. 
Anmälan till Monica Knutsson tel 0703-800260 
senast 21/9. Begränsat antal platser! 
 

14/9 18.00 Damernas trivselkväll 
Anmälan till Monica Knutsson. Läs mera i 
höstprogrammet! 
 

HÄNT SEN SENAST 
17/8  Höstuppstart! 
En riktigt mysig och trevlig eftermiddag hade vi 
32  medlemmar som i egna bilar samåkte till vår 
höstupptakt hos Smålandet i Markaryd! 
MEN varför blev vi inte flera på denna träff?? 

 
Ni som inte var med missade verkligen en 
trevlig upplevelse bland älgar och bisonoxar! 
Kanske några av er redan har varit där och i 
så fall vet hur trevligt det är att åka med 
älgtåget? Vi fick åka med grundaren Karl-
Åke Karlsson som berättade om alla sina 
kära älgar och hur han t ex fött upp älgkon 
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 4/9   14.00 Boule kommunmästerskap 
 
14/9  18.00 Damernas trivselkväll  
 
21/9   14.00 Månadsmöte med EwaGun 
         Westford 
 
28/9   14.00 Studiebesök hos Ebbesson 
 
5/10   18.00 Höstfest 
 

Boule varje tisdag kl 14 hela sommaren och 

hösten tills vi fryser för mycket! Välkomna!! 
 

Måndagspromenaderna är igång, se mera 

om detta i Höstprogrammet! 

 
Studiecirklarna startar höstterminen under 

september, se mera i Höstprogrammet! 
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Britt-Marie med nappflaska och många roliga 
episoder i samband med det. Alla älgarna 
har ett namn och en relation med Karl-Åke. 

 
Som framgår av bilderna fick vi verkligen 
närkontakt med älgarna! Till bisonoxarna hade vi 
lite mera respektfullt avstånd men fick intressant 
information även om dessa imponerande djur av 
vår ciceron. 
Efter safarirundan bjöds det på kaffe med en 
magnifik wåffla. Den välfyllda souvenirbutiken 
fick också ett besök innan vi rullade hemåt igen. 
När det gäller frågeställningen här i början om 
varför vi inte blev flera på utflykten så undrar vi 
om det kan bero på att vi valde att köra med 
egna bilar? Detta gjorde vi för att hålla nere 
kostnaderna jämfört med att åka buss. Vid 
framtida utflykter med egna bilar kommer vi att 
ge möjlighet att lämna önskemål om man vill 
deltaga som chaufför eller passagerare för att 
underlätta samåkningen. 
 

 
Boule 
Som omnämndes i förra bladet blir arrangerar 
SPF Munka kommunmästerskap i boule. 
Tyvärr blir det bara SPF Ausås-Strövelstorp som 
kommer att ställa upp mot oss! 
Platsen är boulebanan vid vattentornet och tiden 
är kl 14.00 den 4/9. 
Inga-Lill är tävlingsledare 
 
 

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. 
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 
gäller! 

Hemsidan! 
I mitten av augusti skickade undertecknad ut ett 
meddelande till alla i epostregistret angående 
statusen på vår hemsida. 
Äntligen har vi fått igång en fungerande hemsida 
även om jag är fullt medveten om att innehållet 
är väldigt begränsat än så länge! Jag fyller på 
med innehåll efterhand som jag orkar och hinner. 
Om ni går in på: 
www.spf.se/munka 
så kommer ni till startsidan där det dels finns 4 
bilder som rullar fram efterhand. Upptill i den blå 
menyraden klickar man t ex på aktiviteter osv 
och hittar på så sätt bland olika ämnen. 
Jag svarar gärna på era frågor och synpukter på 
hemsidan, helst via epost, sten.skoog@home.se 
men även mobil kan fungera beroende på var jag 
befinner mej; 0739-602215 
Vid nästa månadsmöte kommer jag att visa lite 
hur det fungerar. 
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Vi gratulerar under september: 
 

4/9  Inger Engdahl 75 år 

18/9 Gun Lundgren 80 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF 

till alla jubilarerna! 
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