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Årets julavslutning går av stapeln på självaste 
Luciadagen! Jularboklubben från Motala (inklu-
sive vår ordförande Bengt-Olov) underhåller 
med härlig julmusik, och Moses på Lagerbladet 
dukar upp ett smaskigt julbord. Pris 250:- för jul-
bord med bordsvatten samt kaffe & pepparkaka. 
Starkare drycker finns att köpa i baren. 

 Ta gärna med dig något som du förknippar 
med Lucia som vinst till träffens lucialotteri!  

 Vill du vara med i julklappsbytet? Ta i så fall 
med dig en inslagen julklapp för ca 40:-.  

 Jularboklubben har sina tomteluvor på sig. 
Ta på dig din du också! Eller varför inte en 
luciakrona, lite glitter i håret eller en stjärn-
gossestrut, dagen till ära! 

Obligatorisk anmälan, senast den 8 december.  

 
Titta in på hemsidan!  

Här finns alltid det senaste  
om vad som händer i Brasken; 
www.spfseniorerna.se/braskenlinkoping 

 

 

Resor & utflykter 2018 - förhandsinfo 

 

 

 

 

 

5 januari 

Resa med Vreta Kloster till Berwaldhal-
len. Trettondagskonsert. Kontakta Ker-
stin Larsson, 0702-05 7082, för info. 

20 februari 

Shoppingresa med Brasken till Ullared. 
Kontakta Carin, 0705-71 3464, för info. 

3-5 juni 

Kryssning till Helsingfors med Brasken 
och Eklandet. Kontakta Carin, 0705-71 
3464, för info. 

20-24 augusti 

Resa med Gripen till Krakow (inklusive 
Auschwitz och Birkenau). Kontakta Leif 
Andersson, 0708-72 5974, för info. 

 

 

 

 

 

 

News55 arrangerar, i samarbete med 
bland annat SPF Seniorerna Östgöta-
distriktet, för fjärde gången seniormässa 
i Missionskyrkan. Kategorier på mässan: 
Resor & Turism, Hälsa & Träning, Hem 
& Fritid, Vård & Omsorg, Ekonomi & 
Juridik, Region & Kommun, Nöje och 
Boende. Amelia Adamo föreläser den 
29:e och Arja Saijonmaa uppträder den 
30:e. Gratis inträde. 

   

    

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 13 december, kl. 15.30 – 18.30 

 

 

29-30 november, kl. 10.00 - 16.00 
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