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KOMMANDE HÄNDELSER: 
Våra måndagspromenader med nyhet! 
Våra måndagspromenader har ju startat, 
men vi har också en nyhet att bjuda på! 
För de som inte har lust eller möjlighet att gå 
med på promenaderna är det kaffeservering 
i vår ”studielokal”. 

 Gunnel Hansson serverar kaffe 
och hembakt för självkostnads pris 20:- 
 

12/9 kl 18 Damernas trivselkväll 
Höstens första trivselkväll med lite tilltugg 
och mysig samvaro i SPF-lokalen. Kostnad 
100:- Anmälan till Monica senast 5/9 
 

19/9 kl 14 Månadsmöte 
Bo Mårtensson ger oss en stund i humorns 
tecken! ”Återblickar på revyupplevelser samt 
några nypor sång och monologer. Det blir 
revy i allmänhet och Ängelholmsrevyn i 
synnerhet. Allt i en osammanhängande röra 
och helt ologisk logik” utlovas av Bosse!  

 

 
-Det låter väl som en väldigt trevlig 
eftermiddag!? 
Som vanligt avslutar vi också med gofika och 
lotterier! 
 

Fred 27/9 kl 18 Vin och film 

Kerstin lär oss mera 
om franska röda viner och Klas visar film 
från spännande resmål. 
Efter vinprovning och film sitter vi kvar med 
vårt ”hygge” så länge det känns bra!  
Kostnad 80:- Max 60 deltagare.  
Bindande anmälan till Monica senast 16/9 

 
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:- 
Bindande anmälan till Åke senast 25/9. 
 

Studiecirklarna startar. 
Vår duktiga handledare Barbro Metall har 

tyvärr pga sjukdom tvingats släppa sina 

cirklar den här hösten. Därför har Leif 

Johansson ställt upp för att leda Vår 

hembygd medan Litteraturcirkeln utgår i 

höst. Start och övriga upplysningar för övriga 

cirklar finns i höstprogrammet. 

 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
  
 2/9 13.30 Måndagspromenad/månd fika  
   6-10/9 Höstresa till Budapest 
   9/9 13.30 Måndagspromenad/månd fika 
 12/9 18.00  Damernas trivselkväll 
 16/9 13.30 Måndagspromenad/månd fika 
 19/9 14.00  Månadsmöte 
 23/9 13.30 Måndagspromenad/månd fika 
 27/9 18.00  Vin och filmkväll  
 30/9 13.30  Måndagspromenad/månd fika 
 3/10 18.00 Höstfest 
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HÄNT SEN SENAST 

 
Torsd den 15/8 Höst-uppstart  
Jan-Olof Nilsson som skulle varit vår gäst på 
uppstarten fick tyvärr förhinder och kommer 
istället den 21/11. 

 
Nu lyckades vi istället byta med Apoteket där 
då Jolina Cronberg, som är huvudansvarig 
för apoteket i Munka, ställde upp och 
berättade om sitt jobb som apotekare och 
vilket ansvar det innebär att handskas med 
våra läkemedel. Vi fick veta mycket om 
säkerhet och rutiner som krävs för att vi ska 
kunna känna oss trygga med våra recept.  

 
23/9 Lunch/studiebesök i Klippan 
En härlig sensommardag och en del Klippankultur 
blev det för ett 60-tal medlemmar i SPF Munka på 
fredagen. 

 
Vi började med ett besök i S:t Petri kyrka där 
Anders Clausson under en dryg timme guidade oss 
runt i denna unika och världskända kyrka. 
Anders kan allt om kyrkan och dess excentriske 
skapare arkitekten Sigurd Lewerentz. Han visade 
oss en massa symboliker och finurligheter som 
man inte tänker på eller förstår utan denna trevliga 
och humoristiska guidning. Som tack för detta har 
SPF satt in 20:- per deltagare på kyrkans katastrof-
fond. 

 
Jo mat är ju också kultur så efter kyrkan åkte vi 
vidare till Norrehus, ett väldigt speciellt matställe 
som är inrymt i en gammal disponent-"villa" för 
Klippans yllefabrik. Där dukades det upp god 
husmanskost på en välfylld buffe' 
Några passade efter maten på att sträcka på 
benen och få lite lagom motion på den nyanlagda 
promenadslingan utanför Norrehus och ner mot 
Bäljane Å. 

RESOR 
6-10/9 med flyg till Budapest. 
MedBeUniq till Ungerns vackra huvudstad!  
 
10/10 Bussutflykt med luffartema. 
VisioNi tar oss på en trevlig heldag i 
Småland. 
 
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 resorna på vår hemsida! 
 
 

 

Vi gratulerar under 

september: 
2/9 Bengt-Åke Westerlund 70 år 

10/9 Karin Pettersson 85 år 

14/9 Christer Olofsson 75 år 

21/9 Lisbeth Olsson 75 år 

21/9 Karin Sandberg  70 år 

27/9 Maj-Britt Olofsson 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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