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Julavslutning på Lagerbladet  
– ”Jularboklubben & julbord” 

Julstämning i hela tre timmar! Jularboklubben 
från Motala, med vår ordförande Bengt-Olov, un-
derhåller traditionsenligt! Vi serveras ett läckert 
julbord. Det finns starkare drycker till försäljning. 
Det här blir vår sista träff på Lagerbladet, då vi 
flyttar upp till Fontänen från januari 2020. Pris 
300:- Obligatorisk anmälan till Harriet eller Ann-
Britt (se nedan) senast den 6 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 50:-. 
Jularboklubben har sina tomteluvor på. Ta på dig 
din du också! Eller varför inte en luciakrona, lite 
glitter i håret eller en stjärngossestrut! 
 

 

 

 

 

 

Pub-kväll på  
Queens 

Ågatan 28 

 

Sista chansen i år! Du är varmt välkom-
men med till en stunds trevlig samvaro 
över en bit mat! Ingen föranmälan be-
hövs. Kontakta Inga-Maj 0709-660 713, 
program2@spfbrasken.se för detaljer. 

 

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! 
Carin (0705-713 464), Harriet (0793-406 
971) och Anita (0706-477 856). 

 

Styrelsen vädjar 

 

Vem som helst kan bli sjuk eller få för-
hinder att komma på en aktivitet som 
man redan har anmält sig till! Men glöm 
inte bort att höra av dig i så fall! Vi får 
onödiga kostnader, då vi måste betala 
för alla som anmält sig! 

 

Titta in på hemsidan!  

Här finns alltid det senaste  

om vad som händer i Brasken; 
www.spfseniorerna.se/braskenlinkoping  

 

   

    

Vi har obligatorisk anmälan till våra månadsträffar. Anmäl dig i god tid till: 

Harriet Nilsson 0793-406 971  eller Ann-Britt Holmgren 0705-331 331 

anmalan1@spfbrasken.se  anmalan2@spfbrasken.se 

 

Onsdag 11 december, OBS! kl. 15.30-18.30 Måndag 25 november, kl. 16.00 
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