
 

                                                                             

 

Program 
Hösten 2018 

 

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. 

    16 aug  Uppstartsmöte. Saxbandet fr Falkenberg.                   

    20 sep  Månadsmöte, Maria Rooth, ”Att bryta isen”.     

    18 okt Månadsmöte. Framtidsfullmakt, Juristhuset.                    
             
    15 nov Månadsmöte. Jakt/reseberättelser, C R Orsmark 

Kostnad vid månadsmöten 60:- inkl fika och underhållning. 
Betala gärna i förväg med swish eller bankgiro. 

Damernas trivselkvällar   
Damernas egna trivselkvällar med lite tilltugg och mysig samvaro 

i SPF-lokalen. Kostnad 100:- Bindande anmälan senast fyra 
dagar i förväg till Monica Knutsson på tel. 0703-800260 eller på                                       

e-post: mknutsson1@gmail.com                                                                         
Vi eventuellt förhinder ring Monica så att någon på reservlistan 

kan få Din plats!  
Följande torsdagar kl. 18.00:  30/8, 4/10, 8/11. 

 

   



 
Måndagspromenader hösten 2018 

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 20 augusti och håller på till och med den  
22 oktober. 
 
  20/8 Nybroskogen ansv Kaj-Åke Nilsson tel. 0431-14496 
  27/8 Össjö ansv Nenn Spångäng tel. 0705-464920 
    3/9 Malen,  ansv Birgitta Ragnarsson tel. 0431-430538 
  10/9 Forsmöllan ansv Lennart Svensson tel. 0431-430595 
  17/9 Sibirien ansv Håkan Lundgren tel. 0703-831405 
  24/9 Åpromenad Ählm ansv Bengt-Axel Persson tel. 0706-228204 
  1/10 Vasasjön ansv Birgitta Ragnarsson tel. 0431-430538 
  8/10 Kronoskogen  ansv Bodil Johansson tel. 0431-430717 
15/10 Hembygdsparken ansv Ulla Strand tel. 0431-431670 
22/10 Långsjön ansv.Claes Strand tel. 0431-430804 
 
Med reservation för eventuella ändringar p g a väder eller annat 



HÖSTENS HÄNDELSER 
 

Höstuppstart på Munkabygget 
torsdagen den 16/8 kl. 14.00 

 
Saxbandet från Falkenberg kommer och spelar njutbar 
storbandsmusik från 40-50 talet! Det är inte ofta man får 
tillfälle att uppleva sådan här storbandsmusik så missa 
inte vår höstpremiär! 
Naturligtvis fika och lotterier mm! Vanlig avgift 60:- 
Betala gärna i förväg på bankgiro eller swish. 
 
28/8 kl 14 Studiebesök                                
Vi samlas vid Munkabygget och samåker kl 13.30  
i egna bilar till Sweed, Björn Höjrups odlingar i Höja. 

 Blommor i mängder, nya varianter! 

Anmälan senast 20/8 till Per Andersson, 0734-485166 
eller bonnarp23@gmail.com  



7/9 kl 08.00 Bussresa 

Heldagsutflykt till Berte Museum och Tjolöholms 
slott utanför Kungsbacka. 
Avfärd från Munkabygget kl 8. Första stopp blir Berte 
Museum norr om Halmstad där vi börjar med kaffe och 
fralla innan vi besöker muséets utställning om ”Livet på 
landet” där vi blir guidade och får en riktig nostalgitripp. 
Därefter åker vi till Tjolöholm i Kungsbackafjorden.  
Vi får först lunch i storstugan innan vi tar en promenad 
på 500 m fram till slottet. Vi blir ledsagade i detta unika 
engelskinspirerande slott i Tudorstil som byggdes 1898-
1904. En upplevelse i vacker miljö! 
På vår väg söderut stannar vi på Kvibille Gästis där det 
blir eftermiddagskaffe med kaka där Anders och Marika 
tar emot oss och berättar om svunna gästgiveritider. 
Efter en händelserik dag är vi hemma igen ca 17.30 
Pris 750:- per person vid minst 30 deltagare. Max 54 
I priset ing år förmiddagskaffe/fralla, lunch med 
måltidsdryck och kaffe med kaka, eftermiddagskaffe 
med kaka! Arrangör: Starbussar, Joakim Hall. 
Bindande anmälan senast den 27/8 till Monica. 



6/9 kl 18 Vinkännedom/filmvisning 
   

 
Kerstin lär oss mera om vita viner från Italien och Klas 
visar film. Kostnad 70:- Max 60 deltagare. Bindande 
anmälan till Monica senast 30/8. 
Efter provning och film sitter vi kvar med egen ”picknick” 
och pratar så länge vi vill! 

20/9 kl 14 Månadsmöte                           
Med Maria Rooth, hockeyprofilen som fick nytändning i 
Mästarnas Mästare kommer och berättar om sitt 

idrottsliv för oss!  ”Bryta isen”, kallar hon 
sin föreläsning. En intressant eftermiddag att se fram 
emot! Det blir ju som vanligt gofika och lotterier som 
avslutning! 



18/10 kl 14 Månadsmöte   
Framtidsfullmakt med Juristhuset! 
Cathrine Nyander kommer från Juristhuset och hjälper 
oss. Ett ämne som nog är viktigt för oss alla.  
Vi får veta mera om vad vi bör tänka på!  
Som vanligt lättsam avslutning med fika och lotterier. 

 

25/10 kl 18 
Vår traditionella höstfest med ärtor m pusch, pannkakor 
och lite annat smått och gott. Wåxbopojkarna spelar 
upp till dansen. Kostnad 150:- Drycker utöver vatten 
medtages. Bindande anmälan till Åke senast 18/10 

Torsd den 1/11 kl 18.00       
AfterWork för herrar i 
föreningslokalen                             
”Gubbarnas” egenkväll! Vi provar 
några 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:- Max 
25 pers. Bindande anmälan till Åke 0431-431224 eller 
akesandberg47@gmail.com senast 25/10   
 



8/11 kl 13.30 Studiebesök hos 

 

MunkaGrodden är Sveriges största groddodlare och 
levererar över hela landet till ICA mfl. 
Vi delar upp oss i 2 grupper och besöker både odlingen 
på Kollebäcksvägen där allt startade och 
fabrikslokalerna Nyttogrönt på Ellenbergavägen. 
Max 40 deltagare. Anmälan senast 1/11 till Sten  
0739-602215 eller skoog.sten@mail.com  

15/11 kl 14 Månadsmöte  

  

Carl Ragnar Orsmark berättar om kultur, historia och 
jakt från sitt favoritresmål, Argentina! Vi som varken 
jagar eller har varit i Argentina får något nytt och 
intressant, ni andra är väl självklart på plats? 
Jadå, gofikat och lotterierna missar vi inte sån dag! 



25/11 Julskyltning 

 
Traditionell tidig julskyltning i Munka. 
Vi har öppet hus mellan 13 – 17 då vi informerar om vår 
Förening och bjuder på kaffe/glögg och pepparkakor. 
Titta in och värm Dig med en kopp medan Du träffar 
oss i Föreningen.  
-Kanske kan vi komma på nya idéer tillsammans? 

 
JULFEST! Fred 7/12 kl 16  
Lucia inleder vår julfest där sedan ett välfyllt och gott 
Julbord väntar på oss! Tommy Svensson spelar till 
snapsvisorna och dansen. 
Mera detaljer i Månadsbladet om pris och anmälan. 



Lunch-utflykter. 

 
Under hösten planerar vi att vid 2 tillfällen göra en 
lunchutflykt med egna bilar till trevliga matställen i 
”närområdet”. Höstens luncher blir; 13/9 Hummerhuset i 
Ängelholm, bindande anmälan till Åke senast den 7/9. 
Sedan Nimt Valhall gamla F10 den 22/11, bindande 
anmälan till Ulla Persson 0768-228233  
senast den 15/11.  
Vi samåker från Munkabygget kl 12.30 
Ange gärna om Du helst vill åka eller köra bil. 
 

Studiecirklar/aktiviteter: 
Vår hembygd.  
Tisdagar i ojämn vecka kl. 13.30 Start den 11/9 
Anmälan till Barbro Metall 0431-431722 
  
Stickcafé.  
Onsdagar i ojämn vecka kl. 09.30 Start den 12/9 
Anmälan till Karin Johnsson 0431-431667 

 



 
Canasta.  
Onsdagar kl. 13.30. Start den 5/9 
Anmälan till Göran Olofsson 0431-432129 
 
iPad, iPhonecirkel. 
Tisdagar i jämn vecka kl. 09.30 Start den 18/9 
Anmälan till Sten Skoog 0739-602215 

 
 
Litteraturcirkel.  
Tisdagar i jämn vecka kl. 13.30  Start den 18/9 
Anmälan till Barbro Metall 0431-431722 
 
Matlagningskurs för gubbar. 
Stefan Hahne och Bo Svensson styr bland grytorna! 
Tisdagar med start den 25/9 kl. 16.00  
Anmälan till Åke Sandberg 0431-431224 
 
Vårt samhälle  
Filmvisning med kaffe efteråt.  
Torsdagar i ojämn vecka kl. 09.30. Start den 13/9 
Anmälan till Sven-Åke Ragnarsson 0431-430538 
 
Blomsterdekorationer till Jul. Datum kommer i Månadsbladet. 
Anmälan till Bertil Larsson 0431-430113 
 
Boule på boulebanan vid gamla IP. Tisdagar kl. 14.00 när vädret 
tillåter. 
 
För cirklarna gäller att du anmäler dig så fort som möjligt så du 
kan vara säker på att få en plats. 
 
 



Deltagaravgifter 2018       
 
Avgiften för deltagande i våra studiecirklar och canasta är 150 
kronor per termin. Boule, promenader eller annan aktivitet är 
avgiftsfria. I matlagningskurs tillkommer vissa kostnader.                                          
Du betalar endast för en cirkel även om du är med i flera cirklar. 

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 2018 är 230 kronor. 
Månadsmöten, 60:- fast avgift. Fester, filmkvällar eller aktiviteter 
av annat slag tar föreningen betalt för, beroende på kostnaderna 
för arrangemanget. 
Vid kontantbetalning av avgifter vid möten, cirklar osv är vi 
tacksamma för så JÄMNA PENGAR som möjligt!! 
Vid inbetalning på bankgirot; glöm inte att uppge Ditt namn 
och vilket arrangemang betalningen gäller!! 

SPF MUNKA Organisationsnummer: 80 24 57- 6335 
Föreningens Bankgiro 443-9626 Swish: 123 259 2475 

 



Styrelsen 2018 
Ordf.  Åke Sandberg 0431-431224 akesandberg47@gmail.com             
V. ordf.    Monica Knutsson 0703-800260 mknutsson1@gmail.com                        
Kassör  Per Andersson 0734-485166   bonnarp23@gmail.com           
Sekr.          Sten Skoog                      0739-602215   skoog.sten@gmail.com                   
Ledamot    Sven-Erik Lindgren 0703-821177 lindgrensgolv@gmail.com                                        
  Ulla Persson 0768-228233    jantommypersson@telia.com
  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 detta program färdigställes har vi inte alla detaljer klara så långt i 
förväg. Därför har vi månadsbladen som kommer ut runt månadsskiftet 
under vår och höst, som komplettering. Vi annonserar också i NST 
under rubriken FÖRENINGAR. 

Glöm inte att besöka Föreningens hemsida 
www.spf.se/munka 

för senaste uppdateringar om kommande och avverkade 
händelser! 

Under 2017 lanserade SPF centralt en ny hemsida, lägg 
därför märke till att det är hemsidesadressen i blått här ovan 

som gäller sedan dess! 
Den gamla hemsidesadressen fungerar inte!! 

Det har tyvärr under året varit stora inkörningsproblem med 
nya hemsidan och nya medlemsregistret, det fungerar bättre 

nu men fortfarande är det inte helt problemfritt!.. 
Vi hoppas på ert tålamod och att ni ändå regelbundet 

besöker vår hemsida! 
 

 



 Lite minnen 
från 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  
    



     
     
     
     
     

 

Din förening i Munka! 

 


