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Nästa Pyssel med Karin är onsdag 10 okt kl. 13:00
Vi ses i Vardagsrummet. Ingen anmälan. Alla välkomna!
Kontakta Karin Riiser mobil 0707 292949 om du vill ha mer information

OBS! Sista anmälningsdag i morgon tisdag
till SKALDJURSPARTYT
Fredag 12 oktober kl. 18:00 i Vardagsrummet serveras
”Culmenfångade” svenska kräftor samt räkor med tillbehör för bara
120 kr. Vin och öl till självkost. Starkare dryck tar du med själv.
Vinlotteri med många vinster.
Anmälan senast 9 okt i Loungen eller till info@culmenplus.se

Vegetariskt 16 okt 11:00
Tisdag 16 okt är det dags att laga vegetarisk lunch igen. Senast
avåts vegetarisk bourgognesås och pasta. Vi får se vad det blir
denna gång. Har du inte varit med tidigare men är intresserad kan du
kolla med Ewa Aspman 0739 761799 om det finns plats.

UTFLYKT TILL HÄLLEFORSNÄS
MED BL.A. BESÖK HOS 4 KONSTNÄRER fredag 19 okt
Vi startar kl 10:00 från Seminariets parkering och samåker i egna
bilar. Först besöker vi de fyra spännande konstnärerna som har sina
ateljéer i gamla bruksbyggnaden: Kaarin Bonde Jensen, skulptör,
mm, Gunnar Carl Nilsson,skulptör, keramiker och eldmakare, Inger
Hahn-Redin, skulptör mm, Inger Linnéa Carlsson, målare. Därefter
kan vi besöka Jürss mejeri och Flen kommuns galleri med
bruksmuséet. Lunch kan intas i caféet i Lager 157 nära Bruket.
Konstnärerna väntar oss ca 11.00. Vi är nog hemma bortåt 16.00.
Anmälan i Loungen eller till info@culmenplus.se Ange om du kan
köra. Välkomna!
/Ingrid Tunhammar Hallström

Ishockey och måltid i Scaniarinken 26 okt.
Fredag 26 okt möts Södertälje SK och Vita Hästen i en allsvensk
match i Scaniarinken. Under ledning av Göran Söderberg ordnar
vi en gemensam utflykt till matchen. Vi får biljett, måltid med
dryck samt kaffe o kaka för endast 299:-. Transporten ordnar vi
med egna bilar.
Du anmäler dig senast 20 oktober på lista i Loungen eller till
Göran, mobil 0705 661792, e-post goranovera@gmail.com

Vi planerar också för:
30 okt

Reseskildring från Peru – Sven Gustavsson i Vardagsrummet kl. 18:00

12 nov

Mats Strandberg ”känd från radio och TV” i Vardagsrummet kl.18:00

