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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
 

5/10 kl 18.00  
Traditionell höstfest med ärtor, pannkakor och 
lite annat smått och gott! Heléns orkester spelar 
upp till dans. Ta med vad Du vill dricka.  
Kostnad 120:- anmälningstiden gick ut den 25/9. 
 

12/10 kl 18.00 Damernas  
         trivselkväll. 
Filmvisning med gott tilltugg och ett glas vin. 
Anmälan till Monica Knutsson. 0703-800260 
Kostnad 100:- Betala gärna i förväg till SPF via 
bankgiro eller swish. Se ekonomirutan på sid 2. 

19/10 kl 14.00 Månadsmöte 

 
Siv och Åke kommer och berättar om sin cykeltur 
till Marseille förra sommaren, trevliga bilder och 
roliga episoder! Efter kaffet kommer ICA-Björn 
med lite ICA-tips! Vi hinner med lotterier också! 
Som vanligt avgift 60:- betala gärna med 
bankgiro eller swish! 
 
 

26/10 kl 18.00 Vinkännedom 

    
Kerstin lär oss mera om röda viner och Klas 
visar film för oss! Ev egen förtäring medtages. 
Bindande anmälan till Åke 0431-431224 senast 
den 19/10. Kostnad 60:- Betala med bankgiro 
eller swish! Se ekonomirutan sid 2. 
 

2/11 kl 18.00 Herrarnas After work. 

 
”Gubbarnas egenkväll” med något gott att äta 
och dricka och mycket ”ljug”! 
Kostnad 120:- bindande anmälan till Åke senast 
25/10 på tel 0431-431224. Betalning vid mötet till 
Åke eller swish 0705-976596 
 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
 5/10 18.00 Höstfest 
 
12/10  18.00 Damernas trivselkväll  
 
19/10  14.00 Månadsmöte med Siv & Åke 
 samt ICA Björn 
 
26/10  18.00 Vinkännedom 
 
2/11   18.00 Herrarnas ”After work” 
 

Boule varje tisdag kl 14 hela hösten tills vi 

fryser för mycket! Välkomna!! 
 

Måndagspromenaderna rullar vidare, se 

mera om detta i Höstprogrammet! 
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HÄNT SEN SENAST 
 
21/9 Månadsmöte 
Polisen var populär! 

 
105 personer fick vi duka upp till när Ewa-Gun 
Westford kom på besök! Vi fick höra många 
både dråpliga och tänkvärda episoder från både 
uppväxt och karriär berättade på ett härligt sätt! 
Vi fick också chans att köpa hennes signerade 
bok som ett minne av en väldigt trevlig 
eftermiddag!  
Kaffe och lotterier avrundade som vanligt mötet. 
 
 

14/9  Damernas trivselkväll 
24 damer samlades till ”tjejkvällen” där det bjöds 
både på god mat och dryck samt en trevlig film.  
 
 

Måndagspromenaderna 
Att det varit lite blandad väderlek har vi väl alla 
märkt..? Trots det har vårt flitiga vandrargäng 
varit igång med måndagspromenaderna. Bla 
Össjö Ekebjär var en trevlig runda. Måndagen då 
vi skulle vandra vid Malen var det tyvärr ösregn 
så det blev istället en runda hemma i Munka på 
Möllerundan. 

 
 

Tysklandsresan 2018 
Vi planerar som vanligt en bussresa till Tyskland 
nästa sommar. Den här gången går turen till 
trakterna runt Flensburg den 10-14/6 Listan 
börjar bli ganka fulltecknad men än finns det 
några platser kvar för den som är sugen på att 
hänga med Kontakta Monica Knutsson 0703-
800260 om Du vill veta mera om 
Tysklandsresan! 
 

Boule 
Elisabeth Carlström berättade vid månadsmötet 
att SPF Munka vunnit kommunmästerskapet i 
pensionärsboule! Grattis och bra jobbat! 
Pokalen finns till beskådan i vår egen lokal! 
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Vi gratulerar under oktober: 
 

4/10 Kenneth Karlsson 70 år 

5/10 Ruth Jönsson 85 år 

13/10 Lars Weckström 80 år 

26/10 Arne Gustafsson 70 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF 

till alla jubilarerna! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
_______________________________________
___ 
 
 


