Nytt o aktuellt
14 maj 2018
Utflykt till Hamra Gård, Tumba
Torsdag 17 maj besöker vi Hamra gård i Tumba
avresa från vändplanen vid Norrstacken kl. 09:30
Vi äter lunch på gårdsmässen till ett pris på c:a 100 kr.
Endast Swish eller kortbetalning.
Anmäl dig senast måndag 14 maj.
Vardagsrummet 21 maj kl.16:00. OBS tiden!

Vår tid i Liberia
Raymond Hedman och Jarl Håkansson berättar om sin
tid i Liberia där de var verksamma inom gruvföretaget
Lamco under olika tidsperioder. Kanske får vi också ett
smakprov på någon liberiansk matspecialitet.

Vi firar Nationaldagen i Vardagsrummet
Kl. 15:00 den 6 juni träffas vi traditionsenligt för en sillmåltid i
Vardagsrummet. Vi återkommer med mer detaljerad information.

Utflykt till Torshälla 14 juni
med Ebelingmuséet och Wäsby Magasin
Den 14 juni planerar vi för en utflykt till Torshälla för besök på
Ebelingmuséet. Muséet som invigdes 1997, visar måleri, keramik
och skulptur av Torshällas mångsidige konstnär Allan Ebeling
(1897-1975). I Torshällaån kan vi också bese skulpturen Tors
bockar. Därefter fortsätter vi till Wäsby Magasin som ligger strax
utanför Torshälla. Här finns butik för inredning, keramik, gamla
möbler & kläder, ostbutik, konstgalleri samt bageri med café med
enkla lunchrätter.
Avresa med bilar från vändplanen vid Norrstacken kl.10:30
Du anmäler dig till våra arrangemang på lista i Loungen eller till info@culmenplus.se

KULTUR 18

i Strängnäs 19 maj - Här kan du ladda ned programmet:
www.strangnas.se/contentassets/57eee21e1ec14394beba578aee12fd88/k18program_interaktiv.pdf

Culmen Plus Support – rapport från årsstämma
Culmen Plus support har haft sin första årsstämma. Som styrelsemedlemmar valdes
Solveig Persson, Raymond Hedman, Göran Söderberg samt Håkan Andersson.
Föreningen har redan 32 medlemmar, ungefär jämt fördelat mellan Seminariet och
Norrstacken. Du som ännu inte är medlem kan bli det genom att sätta in 20 kr i
anmälningsavgift och 20 kr i årsavgift för 2018 på bankgiro nr. 5238-6315.
Läs om föreningens syfte och verksamhet på www.culmenplus.se/support

