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Månadsträff  
 

 

 

 

Den klassiska julsagan av Charles Dickens, 
om Mr Scrooges förvandling från snål och 
elak till generös och snäll. Crusellkvintetten 
levandegör historien och låter berättelsen led-
sagas av musik. En fantastisk historia gestal-
tad i ord och ton.  

Vi startar träffen med glögg i foajén kl. 14.30! 
Crusellkvintetten underhåller 15.00. Julbordet 
står framdukat från kl. 16.00. Starköl, vin och 
snaps på egen bekostnad. Jullotteri, se ne-
dan! Träffen avslutas 17.30. Pris 200:- inklu-
sive julbord och glögg. Obligatorisk anmälan 
senast 7 december. 

 

 

Styrelsen informerar 

 Ta gärna med någon ”juligt” vinst till lotte-
riet i december för att göra detta lotteri lite 
extra festligt! Kontakta Ulla Hargius på 
013-13 13 89 för tips!  

 Vår nya hemsida är tyvärr stängd till bör-
jan av december. Carin kommer därför att 
visa den och 1177.se först i samband 
med Braskens årsmöte, som vi håller den 
15 februari 2017. 

 

 

 

 

 

Novemberlunch  
på ”Restaurang  
Brigaden” 

Restaurangen finns på Brigadgatan 17 
på Garnisonsområdet. De serverar två 
varmrätter; en vegetarisk rätt & en 
pasta rätt, på buffé. Anmäl dig senast 
20 november till Margareta på 0705-59 
50 58 om du vill följa med! 

 

 

”Seniorevent Linköping”. Mässan hålls 
i Missionskyrkan, 29-30 november 
klockan 10-16 båda dagarna. Den är 
helt kostnadsfritt att besöka! På pro-
grammet; Lill-Babs underhåller 13.00 
dag 1, föreläsningar om måltidslös-
ningar för seniorer, m.m. och många 
utställare. Broschyr finns! 

 

 

 

 

Har du ingen att fira julen med, och inte 
vill vara ensam? Julfirandet på Vård-
näs är präglat av mänsklig omsorg och 
gemenskap. Det blir tid för samvaro 
med olika program, julens sånger, 
samtal, naturens skiften och Vårdnäs 
församlings julgudstjänster. Kostnad 
3090 kr i enkelrum för logi, måltider och 
program. Är du intresserad? Kontakta 
Carin som har med sig deras inbjudan! 

   

    

Obligatorisk anmälan till månadsträffarna görs till: 

Harriet Nilsson 013-15 25 80  eller Anne-Marie Åbom 013-15 71 50 

anmalan1@spfbrasken.se  anmalan2@spfbrasken.se 

 

Onsdag 14 december OBS! Klockan 14.30! Onsdag 23 november klockan 13.00 
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