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Våravslutningsträff; 
- Museihuset i Ljung  

 

Skandinaviens största fritidsbåts-, leksaks- och 
modelljärnvägs-museum. Guidning och lätt för-
täring ingår. Handikappanpassat. Avresa från 
Ekoxen i privata bilar klockan 13.30. Pris 175:- 
(125:- för anlitad bilförare).  

Obligatorisk anmälan senast 9 juni. Anmäl dig 
gärna via webben (logga in på ”Mina sidor”, 
högst upp till höger på vår hemsida) eller mejla 
Harriet Nilsson anmalan1@spfbrasken.se eller 
Anne-Marie Åbom anmalan2@spfbrasken.se. 

  

 

 

Välkommen att spela 
minigolf med oss,  
på Valla Minigolf 
 

 

Valla har Östergötlands största minigolfbana! 
Två anläggningar med vardera 18 hål. De bjuder 
alla seniorer på en kopp kaffe när de spelat en 
runda, vardagar mellan 10.00 - 12.00! Ingen an-
mälan behövs! Detaljer får du via Henry Nilsson, 
013-15 25 80 eller vicekassor@spfbrasken.se 

 
Titta in på hemsidan!  

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

 

Anmälningsdax!! 

 

Det är redan nu dags att anmäla sig till 
några av sensommarens och höstens 
trevliga arrangemang! Det kan du göra 
på anmälningslistorna som finns på alla 
bord, vid dagens månadsträff! Annars är 
du som vanligt välkommen att kontakta 
Carin på reseombud2@spfbrasken.se 
eller 0705-71 34 64.  

Östgötadistriktet 40 år, 17 augusti 

Välkommen till en festdag i Gamla Lin-
köping. Anmälan senast 23 juni! 

Älgsafari & Åbro bryggeri, 31 augusti 

Vi följer med på Gripens spännande och 
ovanliga resa! Anmälan senast 29 juni! 

Skaldjurskryssning 10-11 september 

På M/S Birka. Allt du kan önska dig när 
det gäller skaldjur & avkoppling.  
Bindande anmälan senast 1 augusti! 

Berlin, Wittenberg (reformationen 500 
år) och Oktoberfest, 2-6 oktober 

Resa till ett historiskt intressant och 
samtidigt modernt resmål! Vi bor bra! 
Bindande anmälan senast 20 augusti! 

 

 

Ogiltiga pengar  

 

 

 

De äldre 100- och 500-kronorssedlarna 
och de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten 
blir ogiltiga att betala med efter den 30 
juni 2017!! 

 

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 14 juni OBS! Klockan 13.30!! 

 

Varje måndag kl. 10.00 med start 22 maj 
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