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INFO OM MÅNADENS KOMMANDE 
HÄNDELSER: 
17/8 kl 13.00 Höstuppstart! 

Vi inleder höstsäsongen med Älgsafari 
i Markaryd! Vi samlas vid Munkabygget kl 13 och 
samåker i egna bilar till Markaryd. Där åker vi 
med ”Älgtåget” kl 14 och får träffa skogens 
konung på nära håll!  

 
Efteråt fika i kaffestugan från 1700-talet. Kostnad 
för älgsafari och fika: 205:- 
OBS: max 60 deltagare. Bindande anmälan till 
Ulla P 0768-228233 senast 8/8. Betalning till 
SPF bankgiro eller swish. 

 
”Avklarade” evenemang: 

6/7 Cykeltur 

 
 
Lagom cykelväder och ett glatt humör bäddade 
för en trivsam runda för våra spänstiga SPFáre. 
Sven-Åke hade lagt en runda pa ca 2 mil i 
skogarna runt Aggarp, delvis desamma som 
förra året, men i motsatt riktning. Med fikastopp 
osv så blev det ett par mysiga timmar. 

 
Med buss på Rügen 
Vi har ett troget gäng som varje år åker 
utomlands på några dagars buss-semester med 
BeUniq. Den här gången blev det några dagar 
på mysiga Rügen med boende på trevligt hotel i 
Stralsund.  

 
Det blev besök på Störtebekers ölbryggeri, 
universitet i Greifswald, Hitlers ”semester-
paradis” i Prora, rosentorget i Putbus och mycket 
annat! 

                   SPF- KOMIHÅG 

      
 
  2/8   18.00 Fredriksdal 
17/8   13.00  Höstuppstart, Älgsafari 
 
 
 Måndagspromenaderna: 
21/8 Höstpremiär i Nybroskogen  
 

Boule varje tisdag kl 14 hela sommaren och 

hösten tills vi fryser för mycket! Välkomna!! 
 
 
 
Se detaljer i Vårprogrammet!  
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Här bygger man om Hitlers semesterstad till 
moderna bostadsrätter med härlig utsikt mot 
havet! 

 
Störtebeker utanför Stralsund är ett trendigt och 
modernt bryggeri med stort sortiment! 

 
Nästa resa med Be Uniq blir betydligt längre bort 
-i november bär det iväg till Cuba! 

 
Boule 
Invigning av boulebana på Solhaga den 14 juni 
2017. 
En solig dag i juni invigdes boulebanan på Solhaga i 
Munka Ljungby. Lions i Munka Ljungby skänkte 
samtidigt 5000 kronor för inköp av en parkbänk till 
uteplatsen på Solhaga.  
Ett fint och uppskattat initiativ från Lions.  
Flera SPF-medlemmar passade även på att prova 
den nya boulebanan som får användas av ortens 
pensionärsföreningar. 
Innan eftermiddagen var slut bjöds det på kaffe och 
tårta. 

 
Boulebanan invigdes. Inga-Lill Persson klippte bandet. 

 
Den 28 juni var SPF-MUNKA inbjudna till SPF 
Ausås-Strövelstorp.  
Det var ett trevligt möte som avslutades med 
korvgrillning. Från vår förening deltog ett tiotal 
medlemmar. Deltagarna uppskattade att de två 
föreningarna kunde träffas under lätta former och 
prata boule och mycket annat med varandra. 
 
I början av sept. kommer det att anordnas ett 
kommunmästerskap i boule mellan föreningarna.  
I år är det SPF-Munka som står som arrangör för 
tävlingarna.  
Mer information meddelas senare.  
Inga-Lill Persson 

Banken i Munka är stängd.. 
En 136-årig epok är till ända..  
Den 30/6 stängde Swedbank sitt kontor i Munka 
Ljungby liksom de gör i många andra orter. 
Orsaken, att det är för få kunder har man själva 
styrt genom att tvinga kunderna att klara sej 
själva via internet osv.. 
Det är bara att beklaga den här ”utvecklingen”! 

 
Elvi Johnsson blev sista kunden. 
 

 
Programbladet hösten 2017. 
Programbladet för hösten har skickats ut under vecka 
30. Tyvärr har det blivit ett litet fel; 
I SPF:s styrelse 2017 har det blivit fel tel nr till Åke S 
Han har tel 0431-431224, mobil 0705-976596. 
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Vi gratulerar under augusti: 
20/8 Per-Erik Svensson 80 år 

21/8 Lisa Olofsson 75 år 

 

Ett stort GRATTIS från oss i SPF 

till alla jubilarerna! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


