
 

                                                                             

 

 

Program 

Hösten 2017 

 
Studieverksamhet och kulturella inslag arrangeras i 

samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 



 

Månadsmöten 

Månadsmötena är kl.14.00 tredje torsdagen i månaden.               

Platsen är Munkabyggets stora sal när ej annat meddelas.    

17 aug  Uppstartsmöte med älgsafari i Markaryd.                   

21 sept Månadsmöte. Ewa-Gun Westford: Jag är inte bara 

polis, jag är människa också! 

19   okt Månadsmöte. Siv & Åke berättar om cykelsemester 
 till Marseille.                       
             
 16 nov Månadsmöte. Underhållning av Stig Karlsson från 

Stigs Musik i Örkelljunga. 

 

Damernas trivselkvällar   
Damernas egna trivselkvällar med lite tilltugg och mysig samvaro 

i SPF-lokalen.  Kostnad 100:- Anmälan (och betalning) senast 

fyra dagar i förväg till Monica Knutsson på tel. 0703-800260  

eller på e-post: monicaknutsson1@hotmail.com  
Du måste ringa Monica om du anmält dig men fått förhinder. Då 

kan någon annan komma i ditt ställe. Det är begränsat med 

platser i lokalen.   

Följande torsdagar kl. 18.00:   

 14 sept,  12 okt, 9 nov. 

 

mailto:monicaknutsson1@hotmail.com


Måndagspromenader hösten 2017 

Samling på P-platsen framför vår lokal kl. 13.30 för avfärd. 

Promenaderna, som i huvudsak följer vägar och stigar, kommer 

att hålla sig runt en timma plus fikarast. Räkna med att sätta till 

eftermiddagen för denna aktivitet. 

 

Vi samåker i så få bilar som möjligt när vi promenerar utombys.        

Det blir säkert tillfällen att bekanta sig med div. fåglar, blommor 

och annat vilt.  

Ta gärna med fågelbok, flora, kikare el.dyl. om du har möjlighet 

till det. Klädsel efter väderlek.                                                                                        

Bekväma promenadskor, kängor eller stövlar rekommenderas

                                           
 

Vi startar den 21 aug och håller på till och med den 23 okt.  

 

21/8  Nybroskogen ansv Kaj-Åke Nilsson tel.  0431-14496 

     tel 0708-314496 

28/8 Hjälmsjön ansv Gunnel Hansson tel. 0431-430571 

4/9 Vejbystrand  ansv Birgitta Ragnarsson tel. 0431-430538 

11/9  Malen   ansv Birgitta Ragnarsson tel. 0431-430538 

18/9 Össjö   ansv Nenn Spångäng tel. 0705-464920 

25/9 Hjärnarp ansv Anita Nilsson tel. 0431-430954 

2/10 Svedberga kulle ansv Karl-Gustav Åkesson tel. 0431-430140 

9/10 Kronoskogen ansv Bodil Johansson tel. 0431-430717 

16/10 Hembygdsparken ansv Bengt-Axel Persson tel. 0706-228204 

23/10 Långsjön ansv Claes-G Strand tel. 0431-430804 

    

            

 Reservation för eventuella ändringar p g a väder eller annat   



     

Höstens uppstartsmöte med ÄLGSAFARI 

i Markaryd, torsdagen den 17 aug kl 13.00 
Vi samlas vid Munkabygget kl 13 och samåker i egna 
bilar till Markaryd. Där åker vi med ”älgtåget” kl 14.00 
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 
 

21/9 kl 14.00 Månadsmöte med 

 EwaGun Westford!  

Som polisens ansikte har ni säkert sett henne på TV 

många gånger när hon berättar om allt dramatiskt som 

händer i Skåne. Nu kommer EwaGun till oss och 

berättar under rubriken ”jag är inte bara polis, jag är 

människa också!” En riktigt underhållande eftermiddag 

utlovas! 

Som vanligt fika, lotterier och föreningsinfo. 



28/9 kl 14.00 Studiebesök hos Ebbesson! 
Christer Ebbesson bjuder in oss att se hans omfattande 
samlingar av bl a gamla mopeder och motorcyklar! 
Samling vid Munkabygget. Anmälan till Monica 
Knutsson senast 21/9 (begränsat antal platser). 
 

5/10 kl 18.00 HÖSTFEST! 
Traditionell höstfest med ärtor, pannkakor och lite annat 
smått och gott!.. 

 
Heléns orkester spelar upp till dans. 
Dryck utöver vatten medtages. 
Kostnad: 120:- Bindande anmälan till Åke senast 25/9 
Betalning till SPF med bankgiro eller swish. 

 

19/10 kl 14.00 Månadsmöte med  

 Siv & Åke. 
Siv och Åke är ett par spänstiga och äventyrliga 
pensionärer. Förra året gav de sig iväg på en rejäl 
cykelsemester, från Falkenberg till Marseille i Frankrike. 
Vi får höra om roligheter och händelser under resan 
varvat med trevliga bilder. 
Sedvanligt fika med lotterier och föreningsinfo avslutar 
eftermiddagen. 



26/10 kl 18.00 Vinkännedom  

  
Kerstin hjälper oss att förstå lite mera om röda viner. 

Klas visar film. Ev egen förtäring medtages. 

Kostnad: 60:- Bindande anmälan till Åke 0431-431224 

senast 19/10 Betalning till SPF med bankgiro eller 

swish. 
 

 

AfterWork för herrar i föreningslokalen                             

torsd den 2/11 kl 18.00 

”Gubbarnas” egenkväll! Vi provar en del 

ölsorter/ölkorvar och äter något gott. Det 

kan också hända att det blir en lille en till 

det! Huvudsaken är att vi får det trevligt 

tillsammans.   

Kostnad 120:- Bindande anmälan till Åke 0431-431224, senast 

25/10 Betalning vid mötet. 



 

16/11 kl 14.00 Månadsmöte 

 

Stig Karlsson från Örkelljunga spelar gitarr, dragspel 

och sjunger med oss. Fika och lotterier hinner vi 

självklart också med☺! 

26/11 kl 13.00 JULSKYLTNING 

 

Som vanligt är det tidig Julskyltning i Munka. 

Vi har öppet hus mellan kl 13.00 och 17.00 

Vi informerar om vår Förening och bjuder på kaffe/glögg 

och pepparkakor. 

Titta in en stund och värm Dig med en kopp medan Du 

träffar oss i Föreningen. 

Kanske vi kan komma på lite nya idéer tillsammans? 



11-19/11 Julmarknad i Huseby? 

 

Om intresse finns anordnar vi en bussresa till Husebys 

berömda julmarknad, ev i kombination med något annat 

stopp på vägen. Vi återkommer i Medlemsblad och på 

hemsidan om detta. 

1/12 kl 16.00 JULFEST! 

 

Kvällen inledes med Luciatåg  

Ett gott och välfyllt Julbord väntar oss 

Tommy Svensson ser till att det blir fart på 

snapsvisorna och spelar sedan upp till dans. 

Vi återkommer i Medlemsbladet och på hemsidan  

med detaljer om pris och anmälan. 



Studiecirklar/aktiviteter: 

Vår hembygd.  
Tisdagar i ojämn vecka kl. 13.30. Start den 12/9. 
Anmälan till Barbro Metall 0431-431722 
  
Stickcafé.  
Onsdagar i ojämn vecka kl. 09.30. Start den 13/9. 
Anmälan till Karin Johnsson 0431-431667 
 
Canasta.  
Onsdagar kl. 13.30. Start den 6/9. 
Anmälan till Göran Olofsson 0431-432129 
 
Datacirklar, laptop, PC-Windows 
Windows-kursen gör uppehåll under hösten. 
 
iPad, iPhonecirkel. 
Tisdagar i jämn vecka kl. 09.30. Start den 19/9. 
Anmälan till Sten Skoog 0739-602215 
 
Litteraturcirkel.  
Tisdagar i jämn vecka kl. 13.30. Start den 19/9. 
Anmälan till Barbro Metall 0431-431722 
 
Matlagningskurs för gubbar. 
Stefan Hahne och Bo Svensson styr bland grytorna! 
Tisdagar med start den12/9 kl. 16.00. 
Anmälan till Lennart Svensson 0431-430595 
 
Vårt samhälle  
Filmvisning med kaffe efteråt.  
Torsdagar i jämn vecka kl. 09.30. Start den 21/9.  
Anmälan till Sven-Åke Ragnarsson 0431-43 05 38 
 
MunkaTon, körsång  
Har tagit ”time-out” tills vidare, ledare saknas. 
 
Boule på boulebanan. Tisdagar kl. 14.00 när vädret tillåter. 

 



 
Deltagaravgifter 2017       
 
Avgiften för deltagande i våra studiecirklar och canasta är 150 

kronor per termin. Boule, promenader eller annan aktivitet är 

avgiftsfria. Föreningen bjuder på kaffe men ta gärna med en 

egen bulle. 

I matlagningskurs tillkommer vissa kostnader.                                          

Du betalar endast för en cirkel även om du är med i flera cirklar. 

För cirklarna gäller att du anmäler dig så fort som möjligt så du 
kan vara säker på att få en plats. 

 

Medlemsavgiften 

I medlemsavgiften ingår: 
Tidningen Senioren som är SPF:s egen tidning.                             
Den innehåller bl.a. information, debattartiklar och reportage. 

 
Mötesförsäkring som skyddar vid alla föreningens anordnade 
aktiviteter. 
SPF:s frivilliga gruppförsäkringar kan tecknas var för sig. 
Livförsäkringen måste tecknas inom sex månader efter     
medlemskap och du måste ha fyllt 60 år men ej 70 år. 
Du som blivit medlem före fyllda 60 år får ett erbjudande                 
efter din 60-årsdag. 
Olycksfallsförsäkringen kan tecknas oberoende av ålder                 
eller tidsramar. 
Medlemsavgiften för år 2017 är 230 kronor. 
Månadsmöten, fester, filmkvällar eller aktiviteter av annat slag tar 

föreningen betalt för, beroende på kostnaderna för 

arrangemanget. 

SPF MUNKA Organisationsnummer: 80 24 57- 6335 

Föreningens Bankgiro: 443-9626  Swish: 123 259 2475 



SPF:s styrelse 2017  
Ordf.         Åke Sandberg              0431-431224      akesandberg47@gmail.com             

V. ordf.      Monica Knutsson        0703-800260       monica.knutsson1hotmail.com 

Kassör Berit Persson               0431-430528      berit.ake.persson@telia.com            

Sekr.         Sten Skoog                  0739-602215      sten.skoog@home.se                    

Ledamot   Sven-Erik Lindgren      0431-431177      lindgrensgolv@gmail.com 

Ledamot   Ulla Persson                 0431-431111      jantommypersson@telia.com    ”   

Ledamot Sven-Åke Ragnarsson 0431-430538      sven.ake.ragnarsson@telia.com  

Du är alltid välkommen till våra möten och aktiviteter.  

Har du ett förslag på en aktivitet, utfärd, resa eller annat så 

berätta det för oss.                

Vi kan kanske göra verklighet av ditt förslag om vi bara får veta 

det. 

När du nu läser vårens programblad hoppas vi som knåpat 
ihop det, att det är något som ska falla dig i smaken. 

Vi har försökt att få med lite av varje så det ska passa så 
många som möjligt. 

 
Som du säkert förstår kan vi inte gå ut med en 

fullständig information om alla detaljer så långt i förväg. 
Det är därför vi har månadsbladen som kommer ut runt 
månadsskiftet under vår och höst, och så annonserar vi 

i NST under rubriken FÖRENINGAR. 
 

Glöm inte att besöka Föreningens 
hemsidawww.spf.se/munka 

för senaste uppdateringar om kommande och 
avverkade händelser! 

mailto:sten.skoog@home.se
mailto:jantommypersson@telia.com
mailto:sve.ake.ragnarsson@telia.com
http://www.spf.se/munka


 

Från SPF albumet: 
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