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Månadsträff  

- ”Sångens betydelse för glädjen i livet” 

              

Musikpedagogen Birgitta Andersson är utbil-
dad musikterapeut, fritidspedagog, kantor 
och uttryckande konstterapeut. Hon är sedan 
flera år tillbaka verksam inom Östergötlands 
läns landsting som musikterapeut.  

Hon säger ”Man kan inte blunda med öronen”. 
Hennes ambition är att ge en så total sinnes-
stimulering som möjligt - att uppmuntra män-
niskor att bli synliga, både för sig själva och 
andra. Kostnad 80:-. Obligatorisk anmälan 
senast 10 mars.  

 

Styrelsen informerar 

 Tack alla medlemmar för era vinster till lot-
terierna vid våra månadsträffar! För 2016 
inbringade lotterierna nästan 8000:- till vår 
kassa. Utan lotterierna hade vi gått med 
stor förlust! Stort tack till Ulla Hargius som 
tar hand om lotterierna på ett så förtjänst-
fullt sätt! 

 Sedan 1 januari 2016 har vi fått 24 nya 
medlemmar i Brasken! Ni är alla hjärtligt 
välkomna in i vår gemenskap!  

 Ett stort tack också till alla våra övriga med-
lemmar och vänner för att ni kommer så 
troget på våra träffar och resor. Ni bidrar 
verkligen till den fina ”vi-andan i Brasken! 

 

Nyheter 

 Hemsidan. Nu äntligen är vår nya 
hemsida igång, fullt ut! Där hittar du 
alltid senaste nytt om Brasken; 
www.spfseniorerna.se/braskenlinkoping 

 Anmälningar. Nu kan du, om du 
vill, anmäla dig till våra månadsträf-
far och resor på Braskens hemsida!  

 Smart Senior. SPF Seniorerna Ös-
tergötland har tecknat ett avtal med 
Smart Senior. Med Smart Senior får 
du tillgång till hundratals rabatter! All 
info hittar du på vår hemsida! 

 Läs och Res. Nu är programmet för 
vår Tysklandsresa i höst klart! Vi vill 
därför starta studiecirkeln om Berlin, 
Martin Luther m.m. Är du intresse-
rad av att leda denna studiecirkel? 
Kontakta Carin 070-571 34 64. 

 

Resor, våren 2017 

 

 

I vår gör vi hela fyra resor. Vill du följa 
med? Carin har anmälningslistor med sig! 

 6 april: Resa i vår närhet, anmälan 
senast 5 mars => 20 PLATSER KVAR 

 22 april: Macken med Galenskap-
arna & After Shave, anmälan senast 
21 mars => 6 PLATSER KVAR 

 4 maj: Sörmlands Slott & Pärlor, 
anmälan senast 2 april => 24 PLAT-

SER KVAR 

 27-30 juni: Båtkryssning till Höga 
kusten och midnattssolens land, 
anmälan senast 20 mars => 8 UTSI-

DESHYTTER KVAR 

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 mars klockan 15.30 
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