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Månadsträff; 
”Från Tegelbacken  
till Österlen” 

 

Några nedslag i Olle Adolphsons visproduktion. 
Sören Johansson berättar och Tomas Carlsén 
sjunger. Vi firar också att vi är ”Årets SPF före-
ning i Östergötland 2017”, med något extra gott 
att stoppa i magen samt extramys! Pris 100:-. 

Obligatorisk anmälan senast 13 oktober. Anmäl 
dig gärna genom att skicka ett mejl till Harriet 
Nilsson anmalan1@spfbrasken.se eller Anne-
Marie Åbom anmalan2@spfbrasken.se. 

  

 

Vinprovning med Bo 
Ekelund i ”Olympen” 
på Lagerbladet 
 

 

Bo Ekelund tar oss med på en spännande resa i 
vinets värld! Plocktallrik och ett extra glas av ditt 
favoritvin ingår. Minst 20 personer, max 24 
personer, så först till kvarn gäller. Pris 
325:- Anmälan allra senast 5 oktober till Inga-
Maj Carlsson program2@spfbrasken.se eller 
0709-660713. Betalning allra senast 5 oktober till 
Braskens plusgiro 72 93 87-1. 

 
Titta in på hemsidan!  

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

 

Anmälningsdax!! 

 

Nu är det dags att anmäla sig till höstens 
två återstående resor (OBS! Tysklands-
resan är inställd). Det kan du göra på an-
mälningslistorna som finns på alla bord, 
vid dagens månadsträff! Annars är du 
som vanligt välkommen att kontakta  
Carin på reseombud2@spfbrasken.se 
eller 0705-713464.  

”Varning för Hjalmar”, 10 november 

Välkommen med oss 
till Brevens bruk och 
en härlig kväll med 
mycket skratt. Anmä-
lan senast 6 oktober! 

 

”Absolut jul”, 10 december 

Mer julstämning 
än så här kan man 
nog inte få in på en 
och samma dag! 
Anmälan senast 1 
november. 

Månadens tips; 

Behöver du ledsagning på US? 

 

 

 

 

 

Ledsagarservice är en kostnadsfri tjänst, 
som finns tillgänglig på helgfria vardagar 
mellan klockan 08.00-15.00. Ring och 
boka i god tid innan ditt besök på US, på 
telefon 010-1036680. Bokningen är 
öppen helgfri mån-fre 08.00-11.00. 

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 oktober, klockan 15.30 

 

Torsdag 12 oktober, klockan 16.30-19.00 
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