Nytt o aktuellt
24 okt 2017
VECKANS LUNCHMENY hittar du på www.culmenplus.se
Culmenlunch tisdag kl. 12:00 – Culmenpris för lunch 75 kr gäller alla vardagar
Boksnack i loungen onsdag 25 okt kl. 13:00
Ingen förhandsanmälan. Alla välkomna!
Carl-Axel Dannaeus berättar i Vardagsrummet onsdag 25 okt kl.18:00
Carl-Axel Dannaeus är läkare och specialiserad på kirurgi och gynekologi. Han arbetade i
många år på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 1985 fick han tjänstledigt för uppdrag av Svenska
Röda Korset i Kambodja. 1985 och 1987 i Afghanistan. På 90-talet hade han uppdrag i
Pakistan och i Iran under Gulf-kriget. Han har deltagit i forskningsresor i Arktis och Antarktis.
Carl-Axel, nyfiken och vetgirig med en ynglings sinnelag i en 82-årig kropp, har säkert
mycket intressant att berätta för oss. Vi bjuder på kaffe med dopp!
Anmälan i Loungen eller på info@culmenplus.se senast kl.13:00 onsdag 25 okt.
För din säkerhet – reservera kvällen 7 november!
Försvarsutbildarna från MSB kommer till oss i Vardagsrummet och
tipsar om hur vi kan hantera en situation när ljuset inte tänds då du slår
på strömbrytaren, mobilen är död och internet slutat fungera.
Vardagsrummet 7 november kl.18:00 – 21:00 med kaffepaus.
Anmäl dig redan nu i Loungen eller till info@culmenplus.se
”Vem var du Axel Ebbe?”
Vår granne Ingrid Tunhammar Hallström berättar om den gåtfulle
Trelleborgsskulptören Axel Ebbe och visar dokumentärfilmen
”Vem var du Axel Ebbe” gjort av Jan Troell och Jan Hemmel.
i Vardagsrummet 13 nov kl. 18:00. Vi serverar frukt o dryck
Anmälan i Loungen eller till info@culmenplus.se senast 12 nov.

Välkommen till en resa i Culmen Plus-anda!
Vad har hänt under de fem år vi varit på väg?
Den 17 november klockan 18:00 gör vi en nostalgiresa
i Vardagsrummet.
Vi kommer då få en 3 rättersmiddag till det facila priset av 150 kr
Vi inleder med en välkomstdrink.
Du anmäler dig i Loungen eller till info@culmenplus.se
och betalar i förskott vid följande tider i Loungen:
3 nov kl 17:00 – 8 nov kl.15:00 – 10 nov kl.17:00 – 15 nov kl.15:00
Vin till maten tar man med sig själv eller köper på plats.
Vinlotteri så klart!
Jazz i Thomas Arena - Peter Asplund
med Uppsala Storband hyllar Dizzy Gillespie 100 år
Thomas Arena 29 okt. kl 18:00
www.evenemang.se/thomas-arena/peter-asplund-hyllar-dizzygillespie-100%C3%A5r.html

