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Månadsträff - 

”Jules Sylvain i våra hjärtan”  

 

Nils Backer från Linghem varvar berättelser om 
Jules Sylvains liv med kända melodier!  Kost-
nad 80:-. Obligatorisk anmälan senast 12 maj. 
Anmäl dig gärna via webben eller mejl!  

 Vi är årets SPF förening i Östergötland!!! 

 

 

 

 

 

 

Vid SPF Seniorerna i Östergötlands distrikts-
stämma i Mjölby den 5 april, fick vi i Brasken ta 
emot den mycket fina utmärkelsen "Årets SPF-
förening i Östergötland 2017", för att vi till-
sammans har bidragit till den mest positiva för-
ändringen för en förening inom distriktet. Östgö-
tadistriktets Ordförande Jan-Erik Lövbom tack-
ade speciellt för den varma, inkluderande och 
positiva stämning som kännetecknar våra träf-
far, resor och övriga aktiviteter!  

Här tar vår Ordförande stolt, glad och överras-
kad emot beviset på den fina utmärkelsen från 
Jan-Erik. I sitt tacktal sa Bengt-Olov att han var 
mycket tacksam för den duktiga styrelsen, alla 
kunniga och hårt arbetande funktionärer, men 
framförallt för Braskens alla trevliga och upp-
muntrande medlemmar – NI!  

 

Nytt på Hemsidan   

På hemsidan finns alltid aktuell inform-
ation om Brasken. Gå därför in och titta 
regelbundet och håll dig uppdaterad; 
www.spfseniorerna.se/braskenlinkoping  

Östgötadistriktet 40 år, 17 augusti 

 Välkommen till en festdag i Gamla 
Linköping. Anmälan senast 8 juni  
på reseombud2@spfbrasken.se till  
Carin Johansson. 

 Är du hantverkare/konstnär och vill 
visa/sälja dina alster kontakta Carin 
och boka plats på 0705-71 3464. 

DM i Bridge, 5 maj i Motala 

 Anmälan senast 26 april på 
astrid.ekinge@folkbildning.net 

Trafiksafari, 18 maj i Hällestad 

 Anmälan senast 30 april till Inger  
Arvidsson på 070-717 24 07. 

DM i Boule, 20 maj i Motala 

 Anmälan senast 10 maj till 
astrid.ekinge@folkbildning.net 

DM i Golf, 29 maj i Vadstena 

 Anmälan senast 25 maj till Vadstena 
Golfklubb på 0143-124 40. 

Chartrat tåg till Helsingborg, 3 juni 

 Anmälan senast 21 april till Carin  
på reseombud2@spfbrasken.se 

Skaldjurskryssning 10-11 september 

 Bindande anmälan senast 1 augusti 
till resecenter@ntm.eu 

BokaNerja (resor till Spanien) 

 Östgötadistriktet har tecknat samar-
betsavtal med BokaNerja, på förslag 
från en av Braskens medlemmar! 

Brasknytt & bilagor kommer på mejl! 

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 17 maj klockan 15.30 
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