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KOMMANDE HÄNDELSER i oktober: 
 
4/10 kl 18.00 Damernas trivselkväll. 
Plats för 25 st av våra damer för ny trivselkväll 
med något gott att äta och dricka samt feelgood-
film, (och lite skvaller?). Bindande anmälan till 
Monica senast 1/10. 
 
18/10 14.00 Månadsmöte 
Framtidsfullmakt med Juristhuset! 

 
Cathrine Nyander från Juristhuset kommer och 
hjälper oss med vad vi behöver tänka på.  
Ett ämne som säkert är viktigt för oss alla!  
Roland Johansson berättar om nytt och viktigt 
för oss cyklister och bilister. 
Starbussar kommer och informerar om reseidéer 
och förslag inför våren. 
Till fikat blir det också en kort genomgång av vår 
hemsida innan lotterierna tar vid. 

 
25/10 kl 18.00 Höstfest! 

  
Vår traditionella höstfest med ärtor och punsch. 
En riktigt mysig höstkväll med goa ärtor och 
pannekagor och därtill en liten punsch, kan det 
bli bättre? 
Våxbopojkarna spelar upp till dansen. Kostnad 
150:- för mat och musik, (ett glas punsch ingår) 
övriga ev drycker medtages. 
Bindande anmälan till Åke senast 18/10. 
 
1/11 kl 18.00 Herrarnas after work. 

 
Gubbarnas egenkväll med något gott att äta och 
och dricka, samt kanske en del ”ljug”..! 
Kostnad 120:- Max 25 pers. Bindande anmälan 
till Åke senast 25/10, 0431-431224 eller 
akesandberg47@gmail.com  
 
8/11 kl 13.30 Studiebesök hos 
Munka-Grodden. 
MunkaGrodden är Sveriges största groddodlare! 
Vi får veta mera om företaget, produkterna och 
historiken. Vi delar upp oss i 2 grupper och 
besöker både odlingen på Kollebäcksvägen och 
fabriken på Ellenbergavägen. Max 40 deltagare. 
För närvarande fulltecknat men reservlista finns. 
 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  1/10  13.30 Måndagspromenad 
  4/10  18.00 Damernas trivselkväll 
  8/10  13.30 Måndagspromenad 
15/10  13.30 Måndagspromenad 
18/10  14.00 Månadsmöte 
22/10  13.30 Måndagspromenad 
25/10  18.00 Höstfest 
  1/11  18.00 Herrarnas after work 
  8/11  13.30 Studiebesök Grodden  
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HÄNT SEN SENAST 
 
6/9 Vinkännedom 

  
Kerstin lärde oss mera om vita viner från Italien 
och Klas visade en intressant film från Island. 
Som vanligt en trivsam afton i vårt SPF-gäng! 
 
7/9 Bussresa till Halland. 

  
En fullsatt buss tog oss först till Berte museum 
norr om Halmstad där det blev kaffe och frallor 
innan besök i nostalgihuset där det var 
fullstoppat med gamla prylar av alla slag! 
Efter lunch i storstugan blev det sedan besök på 
Tjolöholms fantastiska slott där en guide visade 
runt bland salarna. På hemvägen blev det 
eftermiddagsfika på Kvibille Gästis där vi fick 
höra om svunna gästgiveritider och Anders 
underhöll med gitarren! 
En väldigt trevlig dagsutflykt! 
 
17/9 Resemöte 

 
Lotta från 
BeUniq 
berättade om 
kommande resa 
till Berlin 5/5 – 
9/5 2019.  
Sedan dess har 
anmälningslistan 

lagts ut och är nästan fulltecknad. Den som vill 
åka med till Berlin bör alltså omgående ta 
kontakt med Monica! 
Joakim och Åsa från Starbussar var också på 
plats och berättade om sitt företag och gav 
inspiration till kommande utflykter. 

19/11 och 26/11 Juldekorationer 
Bertil och MajLis Larsson återkommer med en 
cirkel där vi 2 måndagar får lära oss att göra fina 
kransar och juldekorationer! Tider: 13.30-17.00 
Anmälan till: Bertil Larsson 0708-557995 
Senast: 15/11 
Max antal deltagare: 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 Vi gratulerar under oktober: 
6/10 Bror Nilsson 85 år 
10/10 Åke Ljung 75 år 

15/10 Bengt Bengtsson 80 år 
26/10 Ulla Nilsson 85 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF till 
alla jubilarerna! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsavgifter: 
Från och med kommande årsskifte blir det sk 
central uppbörd av medlemsavgiften. 
Det innebär att inbetalningkort kommer att 
skickas ut centralt från Förbundet i Stockholm. 
Därför, betala INTE medlemsavgiften förrän i 
januari 2019 när inbetalningsavin har kommit! 
 


