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Årsmöte för Braskens medlemmar 

Varmt välkommen till vårt årsmöte, som vi 
som vanligt håller i Lagerbladets samlingssal. 
SPF Seniorerna Östgötadistriktets ordfö-
rande, Jan-Erik Lövbom leder årsmötet. Carin 
Johansson visar vår nya webb och 1177.se.        

 

 

 

Månadsträff - ” Potatis från Peru till idag” 

        

Potatisambassadör Kari Pettersson från 
Bjälbo visar bilder och berättar om vår kära 
”knöl”! Potatisen har heta och farliga släk-
tingar. Den goda knölen hör till samma familj 
som chili, paprika, äggplanta och tobak.  

Potatisens resa startade för 8000 år sen i Sy-
damerika, där inkaindianerna odlade den tå-
liga grödan högt upp i Anderna. Potatisen gav 
makt, Inkafolket tillbad en särskild potatisgud. 

Potatisen kom till Europa först på 1600-talet, 
med de spanska erövrarna. Jonas Ahlströmer 
gjorde svenskarna till potatisälskare på 1700-
talet, med inspiration från Frankrike.  

Kaffe med räksmörgås serveras.  Kostnad 
80:- för samtliga. Obligatorisk anmälan sen-
ast 10 februari. 

 

 

Studiecirklar,  
våren 2017 

 

Du glömmer väl inte att anmäla dig till 
en eller flera av de studiecirklar som vi 
i Brasken erbjuder under våren 2017?! 

 Berättarkafé. Anmälan till Marga-
reta Klingspetz, 070-559 50 58  eller 
Ninna Krüger, 013-15 97 30. 

 Försök inte lura mig.  Anmälan till 
Jan-Ola Krüger, 070-945 58 58.  

 Bokcirkel. Anmälan till Helmi 
Jönestam, 072-322 07 92.  

 Kulturgänget. Kontakta Birgitta 
Fardelin för all info, 013-16 08 77. 

 Minigolf, start i maj. Intresseanmä-
lan till Henry Nilsson, 013-15 25 80. 

 Läs och Res. Som förberedelse för 
en resa till Tyskland, 2-6 oktober, vill 
vi starta en studiecirkel om Berlin, 
Martin Luther m.m. Är du intresse-
rad av att leda denna studiecirkel? 
Kontakta Carin 070-571 34 64. 

 

Resor,  
våren 2017 

 

Även Braskens resor börjar bli mycket po-
pulära. Vill du följa med? Carin vet mer 
och har anmälningslistorna med sig idag! 

 6 april: Resa i vår närhet  

 22 april: Macken, Galenskaparna & 
After Shave i Göteborg, fullbokad 

 4 maj: Sörmlands Slott & Pärlor 

 27-30 juni: Båtkryssning till Höga 
kusten och midnattssolens land 

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 15 februari klockan 14.30 

Onsdag 15 februari klockan 15.30 
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