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Julavslutning – ”Jularboklubben & julbord” 

Julstämning i hela tre timmar! Jularboklubben 
från Motala, med vår ordförande Bengt-Olov, un-
derhåller och vi serveras ett läckert julbord. Det 
finns starkare drycker till försäljning. Pris 200:- 
Obligatorisk anmälan till Harriet eller Ann-Britt 
(se nedan) senast den 7 december. 

Ta gärna med dig något som hör juletiden till, 
som vinst till Ullas extrafina och speciella jul-
lotteri! Vill du vara med i julklappsbytet? Ta i så 
fall med dig en inslagen julklapp för ca 40:-. 
Jularboklubben har sina tomteluvor på. Ta på dig 
din du också! Eller varför inte en luciakrona, lite 
glitter i håret eller en stjärngossestrut! 

 

 

 

Brasken sörjer en god vän och medlem 

Vår vice ordförande, program- & medlemsregis-
teransvarige, och framför allt vår käre vän, Jan-
Ola Krüger, har hastigt lämnat oss i stor sorg och 
saknad. Vi är så tacksamma för allt som han har 
betytt för oss i Brasken. Våra varma tankar går 
till dig Ninna och till era tre barn med familjer! 

 

 

 

 

 

 

 

”Pubkväll” på Restaurang Hamlet 

Dagarna blir mörkare och mörkare. Varför 
då inte lysa upp tillvaron med en stunds 
varm gemenskap? Vi träffas för en bit mat 
på Hamlet, på Storgatan 37. Ingen föran-
mälan behövs. Kontakta Margareta 
Klingspetz på 0705-595 058 för detaljer. 

 

Lördag 16 mars 
Revyresa – ”Nya 
hyss med Hjalmar 
& gänget”  

 

Ett gott skratt förlänger livet! Följ med oss 
till Brevens bruk. Pris 1290:- per person 
för bussresa, 3-rättersmeny exkl. dryck 
samt Showbiljett på parkett (matiné-före-
ställning). Anmäl dig redan idag till Carin.  

 

Vi behöver vi bli fler som  
delar på förtroendeupp- 
dragen i Brasken! 

Vill du bli med i vår trivsamma styrelse, 
har du tips på trevliga aktiviteter, har du 
datorvana eller har du egna idéer om hur 
du kan bidra i vår förening? Hör i så fall 
av dig till någon av oss i Valberedningen! 
Hälsar Carin, Harriet och Anita Holm. 

   

    

Obligatorisk anmälan till våra månadsträffar gör du till: 

Harriet Nilsson 013-15 25 80  eller Ann-Britt Holmgren 0705-331 331 

anmalan1@spfbrasken.se  anmalan2@spfbrasken.se 

 

Onsdag 12 december, OBS! 15.30-18.30 

 

Måndag 26 november, kl. 16.00 
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