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Månadsträff - ”Elvis och Gospelmusik” 

Lars Häggberg, Församlingsherde i Ansgars-
kyrkan sjunger och berättar. Obligatorisk an-
mälan senast 13 januari. 

 

Styrelsen informerar 

 Nu är vårens program på väg ut till er! Du 
är varmt välkommen med! Vi hoppas att 
du vill och kan vara med på så många ak-
tiviteter som möjligt: 
 Månadsträffar: ”Elvis och Gospelmu-

sik”, ”Potatis från Peru till idag”, ”Sång-
ens betydelse för glädjen i livet”, ”Män-
nen utan ansikte”, ”Jules Sylvain i våra 
hjärtan” och ”Våravslutning på Musei-
huset i Ljung”. 

 Resor: ”Resa i vår närhet”, ”Macken 
med Galenskaparna & After Shave”, 
”Sörmlands Slott & Pärlor” och 4-da-
gars båtkryssning till ”Höga kusten och 
midnattssolens land”. 

 Studiecirklar: ”Berättarkafé”, ”Försök 
inte lura mig”, ”Kulturgänget”, ”Bokcir-
kel”, ”Minigolf” och ”Läs och res”. 

All information hittar du i det nya vårpro-
grammet och på vår hemsida. 

 

 

 

Vill du bli en i det glada gänget av 
funktionärer i Brasken? 

Det är redan många som ställer upp 
och hjälper till på ett fantastiskt och hel-
hjärtat sätt i vårt kära Brasken, genom 
att vara funktionär! Men vi vill bli fler! 
Hör av dig till vår ordförande Bengt-
Olov Johansson på 0705-33 5190 om 
du också vill ställa upp! Vi letar efter dig 
som är intresserad av; 

 Äldrefrågor generellt 

 Ersättare inom det kommunala 
pensionärsrådet, f.d. Enhetsrådet 

 Trafikfrågor 

 Trygghet och säkerhet inne & ute 

 Syn-, hörsel- och/eller läkemedels-
frågor 

 Friskvård, t.ex. promenader 

 Quizledare 

 Programkommitté 

Brasken vill önska dig en riktigt God 
& Fridfull Jul och ett Gott Nytt 2017! 

”Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig 
hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det 
blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror 
på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett 
ljus för jordens barn. 

Jag såg en stjärna falla, det var i natt när 
alla sov. Jag tror jag önskade då att du var 
nära. På radion sjöng dom om fred på jor-
den, jag ville tro dom slitna orden. 

God jul och gott nytt år! Lova va’ rädd 
om dig själv, det är den hälsning du får. 

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig 
hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det 
blir ljusare igen.” 

    Text: Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom 

 

   

    

Obligatorisk anmälan till våra månadsträffar gör du till: 

Harriet Nilsson 013-15 25 80  eller Anne-Marie Åbom 013-15 71 50 

anmalan1@spfbrasken.se  anmalan2@spfbrasken.se 

 

Onsdag 18 januari klockan 15.30 
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