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Månadsträff  

- ”Männen utan ansikte” 

        

För professor Anders Törnvall blev det en 
chock när han fick se Stasis akt. Här fanns 
detaljerade uppgifter om honom själv, hans 
utbildning, hans åsikter, föräldrar och syskon. 
På vår nästa månadsträff föreläser han om 
Stasis spionage i Sverige och konsekven-
serna därav.  Kostnad 100:-. Obligatorisk an-
mälan senast 14 april.  

 

 

Styrelsen informerar 

 Onsdag den 5 april håller Östgötadistriktet 
av SPF Seniorerna, årsstämma i Mjölby. 
Vår ordförande Bengt-Olov Johansson re-
presenterar Brasken tillsammans med vår 
vice ordförande Jan-Ola Krüger och vår 
värdinna Göril Hermansson. 

 Linköpingskretsen av SPF Seniorerna har 
haft årsmöte. Bengt-Olov ledde årsmötes-
förhandlingarna och Stig Åkerman repre-
senterade Brasken. Vid årsmötet valdes 
vår egen Inga-Britt Lindquist till kretsens 
KPR (Kommunala pensionärsrådet) och 
LPSG (Linköpings pensionärers samar-
betsgrupp) representant! Vi önskar Inga-
Britt lycka till i denna mycket viktiga roll! 

 

Hemsidan   

På hemsidan hittar du alltid aktuell in-
formation om Brasken. Ibland dyker 
det upp extra spännande saker där! Gå 
därför in och titta på den regelbundet; 
www.spfseniorerna.se/braskenlinkoping 

 

Anmälningar  

Anmäl dig gärna till våra månadsträffar 
på Braskens hemsida! På baksidan 
finns en instruktion om hur du gör! Det 
går också bra att mejla din anmälan till 
Harriet anmalan1@spfbrasken.se eller 
Anne-Marie anmalan2@spfbrasken.se 

 

Bussresor 

 

 

Vi har några platser kvar på vårens buss-
resor. Bengt-Olov har resebeskrivningar 
med sig, om du vill veta mer! Ring och an-
mäl dig till Carin på 070-5713464! 

 6 april: Resa i vår närhet 

 22 april: ”Macken” i Göteborg 

 4 maj: Sörmlands Slott & Pärlor 

 

Höga kusten, 
kryssning 
27-30 juni 

 Egna utflykter klara; ”Nordingrå med 
Höga Kusten” och ”Luleå – från 
kyrkstad till stålstad”. Carin mejlar.  

 Anmälan senast 20 mars. 

 Bara 7 utsideshytter 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 19 april klockan 15.30 
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