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KOMMANDE HÄNDELSER: 
3/10 kl 18 Höstfest! 
Vår populära höstfest med ärtor&punsch, 
pannkakor och lite annat smått och gott! 
Lennart och Svenne från Våxtorp underhåller 
och spelar till dansen. Kostnad 150:-  
Kolla med Åke om det finns platser kvar! 
 

10/10 kl 18 Damernas trivselkväll 
Höstens andra trivselkväll med lite tilltugg 
och mysig samvaro i SPF-lokalen. Kostnad 
100:- Anmälan till Monica senast 4/10 
 

10/10 kl 07.45 Bussresa 
Höstens endagsresa med VisioNi går till 
luffarmuseet i Boda. Avfärd från polishuset i 
Ängelholm 7.45 och från Munkabygget 8.00. 
Resan är fullbokad! 
 

17/10 kl 14 Månadsmöte  

   
Annika och Jessica från Skånetrafiken  
kommer och lär oss om appen och det nya 
betalsystemet som helt nyligen startat upp. 

Jojokortet  och kontanthantering försvinner.  
Missa inte denna viktiga infodag med SPF! 
Som vanligt avslutar vi också med gofika och 
lotterier! 
 

Torsd 31/10 kl 18 ”After work” 

  
Jo det är ju länge sedan de flesta av oss 
slutade att jobba, men vi kallar ändå 
”gubbarnas egenkväll” för after work.. 
Det blir några goda öl med gott tilltugg och 
en lille en samt högt i tak! Max 25 pers, 
kostnad 120:- Bindande anmälan till Åke 
senast 27/10 
 

11/11 och 18/11 Lär Dig jul-dekor! 
Bertil och Maj-Lis återkommer med sina upp-
skattade cirklar att göra juldekorationer. 
2 eftermiddagar kl 13.30 – 16.00 i 
Munkabygget. Anmälan till Bertil senast 4/11 
på tel 0708-857995. Kostnad 150:- i cirkel-
avgift + materialkostnad. 

HÄNT SEN SENAST 

6-10/9 Budapest-resa 

   
Vårt resglada gäng har varit i Budapest och 
njutit av utebad, caféliv, Donautur mm i en 
av Europas vackraste städer. Dessutom en 
utflykt till Puztan med fantastisk hästshow.  

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  
 3/10 18.00 Höstfest 
 7/10 13.30 Måndagspromenad/månd fika 
10/10 07.45 Bussresa m luffartema  
10/10 18.00  Damernas trivselkväll 
14/10 13.30 Måndagspromenad/månd fika 
17/10 14.00 Månadsmöte 
21/10 13.30 Måndagspromenad/månd fika 
31/10 18.00 After work för herrarna 
11/11 13.30 Juldekorationer 
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Ann-Christin och Leif Andersson har gjort en 
reseskildring som finns på hemsidan! 
 

19/9 Månadsmöte 

 Bo Mårtensson på älg-jakt. 
Vi fick en väldigt rolig eftermiddag när vår 
egen underhållare Bosse Mårtensson bjöd 
på en massa olika revynummer från 23 år 
med Ängelholmsrevyn mm. Bosse berättade 
om olika milstolpar med  Ängelholmsrevyn 
samt Sommarlustspel och Glädjetåget i 
Hembygdsparken. Det blev bejublade 
nummer från Hasse Alfredsson, olika revyer 
mm.  

 Det ”seriösa” inslaget 
med Evert Taubevisan blev hejdlöst roligt! 
Så trevligt att Bosse vill ställa upp med en 
egen föreställning för oss! 
 
Måndagspromenaderna 
Höstens sista promenad blir den 21/10 då vi 
som vanligt avslutar med Långsjön där Claes 
Strand som brukligt är ciceron.  
Promenaderna hittills under hösten har varit 
välbesökta; vid den senaste i Hjärnarp deltog 
34 medlemmar där Tom och Barbro guidade 
och bl a berättade om Arne Lamberth som 
ligger begravd på Hjärnarps kyrkogård, 
vidare passerade man Afrikahuset, väl värt 
ett besök under säsong, efter promenaden 
skön belöning med fika i en solig glänta. 
Veckan före var det stads-vandring i 
Ängelholm där Bengt-Axel var kunnig guide 
och berättade om gamla råd-huset, Vita 
Räck, SJ-Skolan och Ängelholms 
byggplaner. Kyrkan fasadrenoveras i höst 
och är omgiven av byggställningar. På dessa 
kan man läsa ”Gud håller ställningarna” 
-Kul med Kyrkohumor!! 
För de som inte kan promenera har det varit 
uppskattat med Gunnels måndags-café som 
vi fortsätter med! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Vi gratulerar under 

september: 
8/10 Inger Fröidh 70 år 

12/10 Anita Harder 75 år 

14/10 Florence Glimbrand 75 år 

18/10 Leif Andersson 75 år 

24/10 Carl-Axel Andersson 70 år 

27/10 Stefan Malmberg 65 år 

27/10 Claes-Göran Strand 75 år 

28/10 Margit Larsson 85 år 

Ett stort GRATTIS från oss i 

SPF till alla jubilarerna! 

 

  
 

 

 

Från valberedningen: 

Kära medlemmar i SPF-Munka! 

Vi har nu börjat vårt arbete inför nästa verk-

samhetsår. Ibland alla er medlemmar är det 

säkert några som är intresserade av att delta 

i föreningsarbetet. Ni kan behövas såväl i 

styrelsen som i valberedningen. 

Det kräver ett ansvar, samtidigt som det ger 

erfarenhet och glädje  att känna medverkan 

till föreningens framtid. 

Min förhoppning är att jag får ett positivt svar 

från några av er. 

Maila britta.anebring@gmail.com  

eller ring 0735-208347 

Med vänliga hälsningar 

Britta Anebring, sammankallande i 

valberedningen SPF Munka 
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